50 ANYS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE VALLS
En la Commemoració d’Or, la Cambra de Comerç i Indústria de
Valls, reconeix en la Nit de Premis una representació de les empreses
pioneres
El Polígon Industrial de Valls, eix del desenvolupament econòmic, de
l’Àrea 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 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.

