- Nota de Premsa-

LA CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE
VALLS CONCEDEIX ELS PREMIS AL FOMENT
DE L’EXPORTACIÓ, JOVE EMPRENEDOR I
RECONEIXEMENTS 50 ANYS POLÍGON
INDUSTRIAL DE VALLS
El Ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, desprès de valorar els
mèrits de les empreses exportadores de la demarcació de la Cambra, acordà
per unanimitat, concedir els premis al Foment de l’Exportació 2013, el
Premi Jove Emprenedor 2014 i reconeixements amb motiu dels 50 anys del
Polígon Industrial de Valls, a les següents empreses:
Per la labor d’exportació més antiga i
duradora a l’empresa
ESTAMPACIONES METALÚRGICAS SADMA, S.L., situada al carrer
Licoristes del Polígon Industrial de Valls, dedicada a la fabricació i
distribució de cargols de precisió per a l’automoció, fundada al 1995 i
exportant des dels seus inicis, principalment a França, Alemanya, Països de
l’Est, Portugal, Marroc i tot Centre Amèrica en general.
L’exportació representa un 40% de la producció de l’empresa.
Per l’obertura de nous mercats d’exportació a l’empresa CERVESES LA
GARDÈNIA, S.L. situada al Polígon Industrial Roques Rojes, 6,
d’Alcover. CERVESES LA GARDÈNIA és el fabricant de cervesa rosita
des de l’any 2007. Des de llavors han fabricat cervesa artesana dirigida als
millors restaurants i hotels del país i de l’estranger. Actualment produeixen
més de 500.000 botelles de cervesa, de les quals un 17% estan dirigides a
l’exportació, arribant a 17 països, des de el Canadà, Japó, Brasil,
Finlàndia... Des de fa un mes han començat a Nova Zelanda. Aquest any
2014 han apostat molt fort per entrar a la Xina i Rússia. Continuen
apostant per la qualitat, i fruit d’això aquest any 2014 han rebut la medalla
de plata al concurs de cerveses internacional a Dublín (Irlanda) davant de
més de 400 empreses cerveseres.
www.rosita.cat
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Per l’increment de les exportacions, a l’empresa LEAR CORPORATION
situada al Polígon Industrial de Valls. La companyia LEAR
CORPORATION està especialitzada en el disseny i fabricació de sistemes
de distribució elèctrics, productes electrònics i seients per l’automòbil.
Amb unes vendes de $16.2 bilions de dòlars al 2013, LEAR es un dels
proveïdors mundials líders en el seu sector. La seu central de LEAR
CORPORATION es troba a Southield, Michigan (Estats Units). Els seus
productes son dissenyats i fabricats per més de 122.000 empleats,
distribuïts en 221 plantes de producció en 36 països. La Divisió
“Electrical” compta amb diversos centres d’enginyeria i producció. A les
seves instal·lacions del Polígon Industrial de Valls es troben, entre d’altres
al Centre Tecnològic Europeu, la Enginyeria de Desenvolupament i una
Planta de Producció de components electrònics albergant un total de 1350
empleats.
www.lear.com
Els premis a l’exportació son patrocinats per BANC de SABADELL.

Premi al Jove Emprenedor 2014 a JORDI ANDREU RIBAS, creador de
l’empresa ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, SL
Jordi Andreu Ribas, de 42 anys d’edat, va crear fa ara 10 anys l’empresa
dedicada a instal·lacions de baixa tensió, projectes d’automatització,
manteniment industrial i altres instal·lacions: ANDREU MANTENIMENT
INDUSTRIAL, SL situada al Polígon Industrial de Valls.
Des de la fundació ha experimentat un continu creixement basat en el
compromís, la qualitat i la formació continua dels seus tècnics. Actualment
compta amb una plantilla superior als 30 col·laboradors. Això ha permès
consolidar-se i poder realitzar projectes complexes i ambiciosos, bàsicament a les
comarques de Tarragona.
Per altra banda, davant la situació de crisis mundial, s’han especialitzat en
gestionar i desenvolupar projectes en altres països, dels quals cal destacar:
 11 plantes de tractament de gas ubicades a Alemanya, Equador i Xile.
 250 robots de manipulació i soldadura per empreses d’automoció
d’Alemanya del grup Volkswagen.
 100 robots de manipulació, soldadura i detall amb làser per empreses
d’automoció a Espanya del grup Mercedes.
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La tècnica d‘ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, SL es basa en la
flexibilitat, resposta i eficiència a totes les necessitats dels clients marcant un
valor distintiu en el servei integral a les empreses. Un servei que ve destacat pels
propis recursos de l’empresa que sens dubte be donat per l’equip humà
d’ANDREU MANTENIMENT INDUSTRIAL, SL
www.andreumanteniment.com
El premi per al Jove Emprenedor és patrocinat per “LA CAIXA”.

Reconeixements de la Cambra de Comerç de Valls amb motiu dels 50 anys
del Polígon Industrial de Valls
Aquest any es compleixen 50 anys de l’aprovació del Pla Parcial del GRAN
POLÍGON INDUSTRIAL DE VALLS, amb ell s’iniciava l’actual Polígon
Industrial. La Cambra de Comerç i Indústria de Valls, des de el primer dia, ha
estat al costat del Polígon, ajudant a la Junta de Compensació del Polígon
Industrial de Valls, òrgan rector del Polígon durant molts anys; realitzant
promoció, fomentant l’atracció d’empreses vers el Polígon; assessorant, fent
divulgació, prement i gestionant la implantació i millora de serveis i
comunicacions; des de que l’actual desviament de la CN-240, passés a peu de
Polígon, fins que es construís l’autopista A-2 amb entrada i sortida a l’altura del
Pla de Santa Maria, central transformadora i distribuïdora d’energia elèctrica,
serveis telefònics... Moltes de les actuals, i d’altres que ja han desaparegut,
empreses del Polígon de Valls, la implantació ha sigut una realitat, per la gestió i
constància de la Cambra de Comerç. Avui el Polígon Industrial de Valls amb
més de 300 hectàrees de terreny industrial i 70 de residencial, acull prop de 300
empreses industrials, comercials, de serveis... amb uns 4.000 treballadors,
provinents de tota la comarca i d’altres del Camp de Tarragona. El Polígon
Industrial de Valls es un dels grans Polígons Industrials de Catalunya, i membre
fundador de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya UPIC, que varen crear
les Cambres de Comerç catalanes.
En la commemoració d’or del Polígon Industrial, la Cambra de Comerç i
Indústria de Valls vol expressar el més sincer reconeixement a totes les
institucions, persones i empreses que han fet possible tota la trajectòria del
Polígon fins a la realitat actual; a tots els pagesos, propietaris de terrenys i
promotors que es varen agrupar constituint la Junta de Compensació del Polígon
Industrial de Valls, als que formaren les Juntes de Delegats, que fou l’embrió i
rector del Polígon; a PROMINCA, SA; a l’Ajuntament de Valls, que ha exercit
les seves responsabilitats com a Administració local; a l’Associació d’Empresaris
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del Polígon Industrial, que durant els anys d’existència, ve vetllant pel bon
manteniment dels serveis del Polígon..., i d’una manera especial a totes i cada
una de les empreses implantades al Polígon, que són el motiu i motor de la seva
existència amb 50 anys d’activitat. Pas a pas i amb constància, entre tots, hem
forjat un Gran Polígon Industrial, ben situat, amb una diversitat d’empreses, que
constitueix un vertader orgull de tenir-lo, i que fa 50 anys, molts no podien
imaginar, que arribés a una gran realitat.
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls, en la commemoració d’or, vol
expressar el reconeixement a un petit grup d’empreses pioneres, existents en
l’actualitat en representació de totes les empreses que han sigut i son al GRAN
POLÍGON INDUSTRIAL DE VALLS.
Les empreses a les que s’entrega reconeixement, per ordre alfabètic, són:
ALEADOS DEL COBRE, SA – “ALECOSA”
CARTONATGES TRILLA, SA
ESTRUCTURAS METÁLICAS SERTEC, SL
FUNDICIÓN ARTÍSTICA VILÁ, SA
FUNDICIÓN GALERA, SL

GIRÓ CLOFENT, SL
INVAPAL, SA
LEAR CORPORATION
REDOR, SL - MANUSA
VAMOGAS, SA

Els reconeixements a les empreses dels 50 anys del Polígon Industria de Valls
són patrocinats per l’EXCMA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Els premis, seran entregats en el decurs de la Nit de Premis de Valls
que se celebrarà dissabte 31 de maig, a partir de les 9 del vespre, en el
marc del Centre Cultural Municipal de Valls. Els tiquets per al sopar
poden adquirir-se a la Cambra de Comerç de Valls fins el dimecres 28
de maig

Valls, maig 2014
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