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Membres del Jurat  
El passat dijous 4 d’octubre, a la seu de la patronal Cecot, els membres del Jurat dels 

Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2018 van mantenir la reunió de deliberació 

sobre les candidatures presentades en l’edició d’aquest any. 

 

La recepció de candidatures es va tancar el passat mes de setembre, amb la participació 

d’empreses i institucions, que optaven a un dels Reconeixements i Premis promoguts per 

la pròpia Cecot però també per entitats com CaixaBank, Prevint, Helvetia Seguros, Port 

de Barcelona o el Cercle Cecot de Joves Empresaris.  

 

Durant més de 20 anys, la Cecot ha lliurat els Reconeixements a totes aquelles 

empreses, institucions i persones que s’han destacat per la seva contribució al 

desenvolupament econòmic i empresarial del país. 

 

El Jurat qualificador ha estat format per les següents personalitats: 

• Il·lm. Sr. Manuel Giménez, Tinent d'alcalde de l’Ajuntament de Terrassa. 
Desenvolupament econòmic, Indústria i Ocupació. 

• Sr. Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i 
Regulació de la Generalitat de Catalunya.  

• Sra. Matilde Villarroya, directora general d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Excma. i Mgfca. Sra. Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  

• Dr. Toni Mora, vicerector de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat 
Internacional de Catalunya. 

• Sr. Xavier Roca, director de l’ESEIAAT – UPC. 

• Sra. Eugènia Bieto, directora general d’ESADE (fins el mes de setembre). 

• Sr. Antonio Asensio, executive Education de IESE. 

• Sr. Salvador Sabrià, redactor d’economia d’El Periódico de Catalunya. 

• Sr. Josep Orihuel, cap de redacció del diari Expansión.  

• Sr. Blai Felip, redactor d’Economia de La Vanguardia.  

• Sr. Carlos Navarro, director a Catalunya d’Helvetia Assegurances. 

• Sr. Àngel Tresserras, director d’Institucions a CaixaBank de la Territorial 
Barcelona.  

• Dr. Miquel Soler, director general de Prevint. 

• Sra. Núria Burguera, directora de Relacions Institucionals i Comunicació de Port 
de Barcelona. 

• Sr. Carlos Garriga, president de la Federació Empresarial del Metall.  
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• Sr. Antoni Abad, president de la patronal Cecot. 

• Sr. Josep Armengol, president de la Fundació Institut Indústrial i Comercial. 

• Sr. Pol Fantoba, director de màrqueting i comunicació del Cercle de Joves 
Empresaris de la patronal Cecot (en delegació del Sr. Paco Hoya, president del 
Cercle de Joves).  

• Sr. Enric Barba, president del Club Cecot d’Innovació i Tecnologia de la patronal 
Cecot. 

• Sra. Cristina Escudé, presidenta de Cecot Comerç. 

 

 
I assistits pel Secretari, Sr. David Garrofé, secretari general de la Cecot.   

 
El veredicte s’ha fet públic el 5 d’octubre i els guardons es lliuraran en el transcurs de la 

celebració de la 24a Nit de l’Empresari, el proper dimarts 23 d’octubre de 2018, al Teatre 

Nacional de Catalunya. 
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Reconeixement a l’empresa centenària  
(Fora de concurs) 
Empresa: MOBLES LLOVERAS 

Persona de contacte: Xavier Lloveras, director general. 

Adreça:  Raval de Montserrat 40-44 ! 08221 Terrassa 

Tel: 93 788 56 38  

Activitat: disseny i fabricació de mobles 

Web: www.mobleslloveras.com  

Data de constitució: 1917 

 

Mobles Lloveras es va fundar el 1917 per Eloi Lloveras seguint el negoci el seu fill Miquel 

Lloveras Tarrida al Raval de Montserrat núm 44 de Terrassa. Posteriorment, Josep 

Lloveras Comas amplia el negoci amb la casa del Raval núm. 42, una nova botiga a la 

Rambla d’Ègara i una Sala d’art al carrer Sant Pere. 

Avui, la quarta generació és al capdavant del negoci amb Miquel Lloveras Morros, besnét 

del fundador i interiorista titulat per l’escola EINA de Barcelona, qui ha ampliat el negoci 

adquirint l’edifici neogòtic de l’arquitecte Lluís Muncunill (núm. 40) annexe a les botigues. 

Juntament amb els seus dos fills, Xavi Lloveras, interiorista, i Miquel Lloveras, arquitecte, 

han creat l’engranatge perfecte per al client que busca un projecte, un assessorament de 

qualitat i un servei professional. 
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Reconeixement a l’empresa centenària  
(Fora de concurs) 
Empresa: CASAMITJANA 

Persona de contacte: Oriol Casamitjana, director general. 

Adreça: Vallhonrat 45-47 |  08221 Terrassa 

Tel: 93 780 67 27  

Activitat: disseny i comercialització de mobles 

Web: www.casamitjana.com  

Data de constitució: 1918 

 

Casamitjana va iniciar els seus serveis l’any 1918 a Terrassa amb la venda de mobiliari. 

A partir de l’incorporació del fill dels fundadors, Josep Casamitjana, l’empresa s’ha 

consolidat com un referent en el mobiliari de disseny tant de llar com oficina, restauració 

i hotels. Està influenciada per l’obra d’arquitectes com Le Corbusier, Saarinen, Frank 

Lloyd Whrigt o Alvar Aalto, que Santi Casamitjana com a tercera generació del negoci ha 

seguit tenint com a referents. 

L’empresa compta amb acords de distribució amb les primeres marques de mobiliari a 

nivell mundial. 

L’any 2011 va obrir un nou showroom a Barcelona per donar servei als arquitectes, 

interioristes i clients privats de la demarcació. 

Actualment està formada per un equip de 14 persones i dirigida per Oriol Casamitjana 

Marcet, quarta generació d’una família dedicada al moble. 
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Empresa més internacional  
(Promou: FEM | Patrocina: Port de Barcelona) 
Empresa: MACSA 

Persona de contacte: Olga Dedeu, directora de màrqueting  

Adreça: PI Pla de Santa Anna | 08272 Sant Fruitós del Bages 

Tel: 93 873 87 98  

Número de treballadors/res: 147 

Activitat: Fabricació de maquinària indústrial 

Web: www.macsa.com  

Data de constitució: 1983 

 

Macsa ID té els seus orígens en la companyia Framun, fabricant i distribuïdora de segells 

de cautxú que va iniciar la seva activitat a Manresa l’any 1908. El 1983, aprofitant els 

últims avenços en tecnologies de codificació i marcatge, es va erigir com a línia 

independent de l'empresa, dedicant-se a la venda, subministrament i servei de productes 

de codificació per a Espanya. El 1989 Macsa ID va assumir el potencial de la tecnologia 

làser de codificació i marcatge a l’estat espanyol i posteriorment, a partir del 1996, va 

iniciar la seva distribució per tot el món. 

L’empresa, amb seu central a Sant Fruitós de Bages, disposa de quatre delegacions 

pròpies obertes arreu del món: a la Xina, Regne Unit, Portugal i Malàsia, aquesta última 

oberta recentment i que permet donar servei a tots els països de l’Àsia Pacífic.  

Macsa s’ha convertit en una de les cinc empreses referents en el món de làsers per 

codificar i marcar i està considerada líder en innovació tecnològica en aquest àmbit. A 

més, ha estat la primera empresa en el món a desenvolupar un làser per codificar en 

dinàmic. 
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Comerç més dinàmic  
(Patrocina Helvetia Seguros) 

Empresa: Sueños Logística, SL Nom comercial: Dormity   

Activitat: Venda al detall articles del descans. 

Persona contacte: Sonia Riera, màrqueting i comunicació  

Adreça:  Av. Can Jofresa, 79  PI Santa Margarida | Terrassa 08223 

Web: www.dormity.com  

 
Sueños Logística SL es funda l’any 1996 per dedicar-se íntegrament a la comercialització 

de productes del món del descans. L’any 2006 l’empresa professionalitza els seus 

establiments amb la marca comercial Dormity.com amb la visió de ser la cadena de 

referència del sector. L’empresa disposava de fàbrica de tapisseria i l’any 2014 la 

companyia es va integrar verticalment amb l’obertura d’una fàbrica de sistemes de 

descans de 5.000 metres quadrats i va inaugurar el seu centre logístic a Terrassa, dotat 

amb els sistemes tecnològics més innovadors i avançats. La missió de Dormit és oferir la 

millor qualitat de descans a cada individu.  

Avui, l’empresa compta amb una botiga online i una xarxa de 51 punts de venda 

repartits per tot Catalunya, el País Basc i Andorra, venent, de mitjana, 200 matalassos al 

dia.  

Dormity amb la col·laboració d'investigadors del Parc de Recerca del Campus de la UAB, 

ha implementat a les seves botigues el sistema tridimensional Kynexa, que permet la 

prescripció del matalàs personalitzat als clients. 

El sistema Kynexa es basa en una anàlisi antropomètrica de la persona obtinguda gràcies 

a l'escaneig amb una càmera kinect juntament amb les dades d'una manta amb sensors 

de pressió. Aquest informe permet a l'assessor en descans recomanar al moment el 

matalàs que facilitarà un millor descans i el no agreujament d'algunes de les patologies 

físiques lleus més comunes. 

L’objectiu de l’empresa amb aquest projecte, una autèntica innovació en el sector, és 

oferir a cada persona el matalàs que millor respon a les seves necessitats de descans. 
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Reconeixement a la Innovació   
(Promou: Club Cecot Innovació i Tecnologia) 
Empresa: CEBIOTEX, SL 

Persona de contacte: Joan Bertran, CEO 

Adreça: C/Baldiri Reixac, 4-8 | Terrassa  08028 

Tel: 649 85 68 42  Web: www.cebiotex.com  

Activitat: Desenvolupament de fàrmacs 

Plantilla 2017: 2 persones                      

Data de constitució: 15 de març de 2012 

 

Cebiotex és la primera spin off sorgida de la interacció d’investigadors de dues 

institucions catalanes, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Hospital Sant Joan 

de Déu (HSJD), de reconegut prestigi nacional i internacional.  

 

El CEB-01 per al tractament dels sarcomes de parts toves és la primera aplicació 

terapèutica que la companyia desenvolupa mitjançant la seva plataforma tecnològica 

Cebiotex®, basada en l’aplicació biomèdica de les nanofibres per a l'alliberament local de 

fàrmacs (Local Drug Delivery System). Aquesta solució terapèutica permet als cirurgians 

recobrir el llit quirúrgic amb elevades concentracions de fàrmac després de l’extirpació 

d’un tumor. L’objectiu és que el tractament actuï directament en la zona afectada per 

eliminar les restes tumorals i evitar les recaigudes, augmentant l’esperança de vida dels 

pacients de cancer. 

 

El projecte de crear una membrana de nanofibres amb fàrmacs antitumorals reabsorbible 

per l’organisme va néixer de la mà de l’enginyer tèxtil Joan Bertran. L’any 2012, gràcies 

al suport de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD) i de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC-INTEXTER (Terrassa)), aquest projecte es va materialitzar 

en la creació d’una empresa innovadora de base tecnològica, com a spin-off d’ambdues 

institucions catalanes, que van patentar el producte i el van llicenciar a la biotec. En 

l’actualitat, Cebiotex ja té patents concedides als EEUU, a la Unió Europea i a Xina. 

 

Anys de treball científic, mèdic i tecnològic conjunt van permetre a Cebiotex crear i 

caracteritzar a nivell preclínic in vitro i in vivo, membranes com a sistema d'alliberament 

local de fàrmacs. Enguany, amb els recursos obtinguts a les seves tres rondes de 

finançament, el suport estratègic de Grifols Engineering i el conveni de col·laboració per 

el disseny i producció amb INTEXTER-UPC (Terrassa), la biotecnològica 

ha aconseguit desenvolupar tecnologia pròpia i una planta pilot de producció preindústrial 

amb certificació GMP per a la fabricació del CEB 01 i altres futurs fàrmacs candidats. 
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Millor Jove Iniciativa Empresarial 
(Atorga: Cercle Cecot de Joves Empresaris en col·laboració amb la 
BANC) 
Empresa: COMSER 

Impulsor/a iniciativa: Jaume Vallet, gerent 

Any de naixement: 1977   Inici activitat: octubre de 2013 

Web: www.compliance-services.es          Tel. 93 707 10 97 

Adreça: C/Doctor Torres i Bages, 100 | 08223 Terrassa 

Activitat: Serveis  

Sector: Indústria farmacèutica 

 

Breu descripció de la trajectòria de l’impulsor: Jaume Vallet   

Va estudiar primària i secundaria a l’Escola Pia de Terrassa, després es va llicenciar com 

a enginyer Químic a la UAB. Una vegada acabats els estudis va començar a treballar per 

a una empresa de fabricació d’equips i instal·lacions per a la indústria farmacèutica 

concretament en el departament de qualitat. Va estar 8 anys en aquesta empresa 

ocupant diferents posicions. Això li va permetre conèixer a fons el funcionament del 

sector farmacèutic. L’any 2008 amb 31 anys va decidir apostar per si mateix i començar 

a treballar com a consultor autònom per a laboratoris farmacèutics. Al mateix temps es 

va incorporar a la UPC com a professor associat al departament d’organització 

d’empreses on hi va col·laborar durant 7 anys. L’any 2013 degut al creixement que 

estava tenint a nivell de projectes i clients va constituir l’empresa COMPLIANCE-

SERVICES on ha pogut posar en pràctica molts dels conceptes de gestió apresos durant 

la seva etapa de professor a la universitat i transformar-los per desenvolupar l’empresa 

que COMSER és actualment. 

 

El projecte empresarial COMSER 

És una empresa de serveis enfocats a laboratoris de farmacèutics. La seva oferta de 

serveis s’estructura en dues grans àrees: una de serveis enfocats al compliment de la 

normativa GMP per a la fabricació de fàrmacs (indústria farmacèutica, química fina i 

indústria cosmètica), i una altra de serveis enfocats a la estabilització de productes 

injectables a través de la liofilització.   

COMSER va començar de zero l’any 2013, sense contacte previ amb el món empresarial, 

ni el sector farmacèutic i, tanmateix, no ha necessitat mai finançament extern. La 

particularitat és que han aconseguit fer-se un lloc en un sector tan estructurat com el 

farmacèutic on la qualitat és imprescindible. En els últims tres anys (2016-17-18) han 

aconseguit multiplicar per 4 la facturació entre el 2015 i el 2018 han passat de ser 2 
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persones a 25 persones en plantilla. El repte més immediat passa per la 

internacionalització mitjançant aliances estratègiques i la cooperació empresarial. 
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4rt Reconeixement CaixaBank a la 
PIME Responsable  
 
Empresa: Airos Gluten Free 

Persona de contacte: David Martínez, director general 

Tel: 93 771 19 53  

Activitat principal: Fabricació de productes de pa, brioixeria i pastisseria sense gluten 

Plantilla: 38 persones      

Adreça: PI El Canyet Parc. 4 Nau B | El Papiol 08754   

Web: www.airos.es  

 

Amb una llarga tradició familiar en una petita empresa dedicada a l'elaboració de pa, 

brioixeria i pastisseria tradicional, l’any 1980 sorgeix la necessitat d'atendre a un client 

que necessitava menjar pa sense gluten a causa de la seva recentment descoberta 

intolerància. Fruit de l’experiència i llarg recorregut en la fabricació de productes sense 

gluten, al març del 2007, neix AIROS com a marca exclusivament dedicada a la 

fabricació de productes sense gluten amb la màxima qualitat. 

RELACIÓ AMB LA SOCIETAT: El principal mèrit de la candidatura rau en els orígens. L’any 

1980 inicien l’activitat en un petit obrador-comerç de barri i avui en dia han passat a ser 

un fabricant de referència en el sector de l’alimentació sense gluten. En aquelles dates 

van detectar una creixent necessitat de la societat de l’entorn que cada cop amb més 

freqüència demanava productes sense gluten i lliures d’al·lèrgens. Si bé hores d’ara 

aquesta intolerància està prou normalitzada, en aquella època els seus clients queien en 

la desesperació de no poder oferir als familiars afectats, sovint infants, uns productes 

d’obrador que poguessin consumir. Va ser en aquell moment que van decidir optar per la 

fabricació de productes 100% lliures de gluten amb el conseqüent risc que això 

suposava. L’empresa entén que aquest gest ha significat una millora substancial en la 

qualitat de vida d’aquest col·lectiu. L’estreta col·laboració que mantenen amb escoles, 

menjadors socials i les Associacions de Celíacs de tot el territori nacional reforça aquest 

vincle tan especial que tenen amb ells i la seva intenció és continuar refermant-lo. 

Mitjançant la cooperació amb aquestes entitats de benestar social es nodreixen 

d’informació sobre les demandes dels afectats i el departament d’I+D treballa per tal de 

poder oferir-los un producte d’excel·lent qualitat i que pot competir amb els seus 

homòlegs tradicionals.  

PRÀCTIQUES LABORALS: sent una pime de només 38 treballadors, el departament de RH 

dedica grans esforços per vetllar el compliment del codi ètic. En política de selecció de 
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personal tenen cura de no discriminar per raons de sexe, fet que queda reflectit a la 

contractació d’homes i dones que es troba força igualada. A AIROS fan una aposta 

directa per la formació i promoció interna, intentant defugir de la selecció externa arribat 

el moment en que s’ha de cobrir un càrrec de responsabilitat. Per aconseguir-ho,  fan un 

seguiment individual de cada treballador de manera que reconeixem els mèrits 

professionals de cada un alhora de valorar una possible promoció.  
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Associació empresarial  
(assignació fora de concurs) 

Entitat: Associació Catalana de Recursos Assistencials 

Adreça: Calàbria, 236-240  (Local 1)  CP: 08029 Població: Barcelona 

Telèfon: 93 414 75 52 

Persona de contacte: Cinta Pasqual, presidenta 

E-mail: acra@acra.cat    

 

ACRA, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una organització empresarial 
sense ànim de lucre, fundada el 1989, que agrupa la majoria d’empreses i entitats del 
sector de l’assistència a la gent gran a Catalunya. Després d'una llarga trajectòria, ACRA 
s'ha consolidat com l’entitat de referència i de més rellevància al sector. Agrupa el 70% 
d’entitats i empreses dedicades a prestar recursos assistencials a tot Catalunya, com 
residències assistides, centres de dia, centres sociosanitaris, hospitals de dia, habitatges 
tutelats, tuteles, ajuda a domicili, tecnologies de suport i cura o teleassistència. 

Actualment compta amb més de 400 socis, que representen més de 1.000 serveis i unes 
41.000 places, i que donen treball a l’entorn de 41.000 persones de manera directa i més 
de 10.000 de manera indirecta. Els serveis de teleassistència i ajuda a domicili associats 
a ACRA atenen unes 170.000 persones. 

ACRA té per missió representar els interessos generals dels seus socis, influir en el model 
social d'atenció al ciutadà, i promoure el benestar de l'adult gran i la qualitat dels serveis 
prestats. És per aquest motiu que ACRA ha presentat aquest any un portafoli estratègic 
que analitza la situació actual de l'organització i del sector de l'adult gran a Catalunya, a 
més de fixar els eixos estratègics pel període 2018 - 2020. 

La creació del portafoli estratègic obeeix a la necessitat d'actualizar-se i preparar-se pels 
nous escenaris i reptes utilitzant una tècnica puntera de millora i innovació de les 
organitzacions. L'elaboració del portafoli s'ha realitzat internament a través d’un DAFO 
fet per la junta directiva i que ha comptat amb la col·laboració de l’equip d’ACRA. A partir 
d'aquí s'han desenvolupat uns eixos estratègics que marquen l'activitat fins el 2020 on es 
destaca la formació, la recerca i la innovació. 

L’any 2017, ACRA va tancar l’exercici amb 18 socis nous i un increment de 4.567 noves 
places. L’Associació va comptar amb un 93% de participació dels seus associats a les 
activitats organitzades i els serveis prestats durant el 2017, i  va assolir una nota 
mitjana, per part dels seus associats, de 8,3 sobre 10 en el nivell de satisfacció global de 
l’activitat de l’entitat.    
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MIQUEL MARTÍ 
PRESIDENT DE GRUP MOVENTIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge cedida per Grup Moventia 

 
 
Miquel Martí Escursell és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i màster en 
direcció i administració d'empreses per l'IESE.  
És l'actual president de Moventia, i forma part de la tercera generació que lidera 
l'empresa familiar fundada l’any 1923. Comença la seva etapa professional l'any 1970 
compatibilitzant la seva formació acadèmica amb la seva experiència professional 
accedint a tots els llocs de treball fins aconseguir la màxima responsabilitat del grup. 
Sota la seva direcció Moventia ha viscut un moment de creixement i expansió mitjançant 
l'adquisició d'altres empreses i actualment compta amb 4.000 col·laboradors que tenen 
com a missió donar serveis de  mobilitat a les persones. El Grup Moventia està format 
per dues activitats de negoci, una dedicada al sector de la mobilitat pública i compartida 
(autobusos, tramvies i lloguer de bicicleta pública) Moventis i l’altra, la distribució i 
reparació de vehicles i motocicletes amb Movento. 
 
En la seva trajectòria professional ha ocupat càrrecs, actualment: és President de la 
Comissió d'Infraestructures i Transport del Consell de Cambres de comerç de Barcelona; 
Membre del Ple de la Cambra de comerç de Barcelona; Membre del Consell de Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya; Membre del Consell de Mobilitat de la ATM; President de 
la societat Gestió i Promoció Aeroportuària, S.A. membre del comitè executiu de Fira de 
Barcelona i Vocal Conseller de Faconauto, entre d’altres.   
 
En l'àmbit personal, ha estat president i és patró fundador de Femcat (Fundació Privada 
d'Empresaris); ha estat vicepresident d’Egarsat (Mútua d'Accidents de Treball); és 
president de Barcelona Convention Bureau; soci del Cercle d’Economia; membre de 
l’Institut de l’Empresa Familiar, patró de la Fundació Catalunya Cultura i membre del 
Cercle del Museu de Cultures del Món de Barcelona.  
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