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La Cambra de Comerç i Indústria de Valls atorga els Premis al 
Foment de l’Exportació 2018 a les següents empreses: 

Per l’increment de les exportacions, s’atorga el premi a: 

- CELLER COOPERATIU I SECCIÓ DE CRÈDIT DE VILA-RODONA, SCCL – 
CASTELL D’OR, SL 

El CELLER COOPERATIU I SECCIÓ DE CRÈDIT DE VILA-RODONA, SCCL celebra 
aquest any 2019 el centenari de la construcció del seu celler cooperatiu.  
Aquest espai, una de les anomenades “Catedrals del Vi”, fou dissenyat per 
l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell, i inaugurat el 1919, any en què ja es va entrar 
la primera verema al celler. És per això que la passada verema 2018 fou la nº 100 
de la historia del cooperativisme agrari a Vila-rodona, i des d’aquesta data i 
durant el 2019 es realitzaran diversos esdeveniments per commemorar aquesta 
efemèride. 
La COOPERATIVA DE VILA-RODONA presta servei a més de 600 socis entre les 
diferents seccions de què disposa: raïm, olives, fruits secs, secció de crèdit, 
subministraments i altres serveis que dóna als associats. 
L’any 2006 la COOPERATIVA DE VILA-RODONA, conjuntament amb altres 
cooperatives del Penedès, Conca de Barberà i Tarragonès funda CASTELL D’OR, 
SL, amb l’ànim de dotar de major valor afegit a les collites dels socis de la 
cooperativa, ja que l’objectiu de CASTELL D’OR és embotellar i comercialitzar els 
vins de les cooperatives sòcies. 
Així, la COOPERATIVA DE VILA-RODONA, a banda de ser la major accionista dins 
CASTELL D’OR i una de les fundadores, hostatja les plantes principals d’elaboració 
del grup, situades a la carretera de Santes Creus. El grup CASTELL D’OR 
actualment embotella i comercialitza sota diferents marques comercials 
antigament vinculades a les cooperatives membres, al voltant de 5 milions 
d’ampolles entre vi i cava, i exporta el 90% de la seva producció a més de vint 
països, d’on destaca Regne Unit, Bèlgica, Japó, Estats Units i Xina, entre els més 
representatius. 
 
www.copvilar.com 
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Per l’obertura de nous mercats d’exportació, s’atorga el premi a: 

- IBERBOARD MILL, SL – ALCOVER 

IBERBOARD es l´únic fabricant de cartró laminat de la península ibèrica i tercer 
productor en volum a nivell europeu.  Amb més de cent anys d´història va ser una 
de les empreses pioneres en l´aposta per l´exportació I l´obertura a nivell 
internacional a l´estat Espanyol. D´origen familiar, IBERBOARD ha anat 
evolucionant i s´ha anat adaptant  a les noves necessitats i tendències dels 
mercats a nivell global. Empresa moderna i capdavantera en el seu sector, ha 
actualitzat i modernitzat processos de producció i protecció del medi ambient i 
ha creat un portafolis de productes enfocats a cobrir les necessitats del client a 
tots els nivells.  
La planta de producció es troba al terme municipal d´Alcover amb una extensió 
de mes de 66.000 m2, on es fabriquen mes de 60.000 tones de cartró Dorexpack, 
100% provinent de derivats del paper que el fan un producte vital en el nostre 
ecosistema industrial. La capacitat de regenerar I reutilitzar materials es una de 
les propostes de valor mes importants de la  cadena de valor. IBERBOARD compte 
amb totes les certificacions de cadena de custodia que asseguren la provinença 
dels seus productes i li permeten tenir un segell de qualitat alineat al sector.  
En l´actualitat compta amb un grup humà de 140 persones, compromeses amb 
un projecte de futur que permet mantenir i consolidar el lideratge demostrat en 
les últimes dècades. IBERBOARD actualment exporta a mes de 50 països 
localitzats als 5 continents i te la capacitat i el propòsit d´incrementar aquesta 
presència internacional amb el projecte de consolidació a curt termini. 
IBERBOARD fabrica la matèria prima per a moltes industries i productes utilitzats 
en el dia a dia per cents de milions d´usuaris arreu del món. Des de tapes de llibres 
ben coneguts com la saga Harry Potter, els premis Planeta fins a les caixes i taulers 
del mundialment conegut Monopoli, Cluedo, Risk, etc… a més de ser la matèria 
prima base per fer les caixes de sabates de luxe de marques mundialment 
conegudes, cosmètica, perfumeria, etc … IBERBOARD fabrica un producte on el 
seu valor afegit més important es la capacitat de ser reutilitzat i reciclat amb 
respecte total al medi ambient i el seu impacte.  
 
www.iberboard.com 
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Per la labor d’exportació més antiga i duradora, s’atorga el premi a: 

- MATIAS GOMÀ TOMÀS, SA – LA RIBA 

L’empresa paperera MATIAS GOMÀ TOMÀS, del municipi de La Riba (Alt Camp) i 
fundada l’any 1956, fabrica paper d’embalatge per a la producció de caixes de 
cartró ondulat. L’empresa ocupa unes 60 persones de forma directa, i de forma 
indirecta pot arribar a concentrar més de 200 persones en les parades de 
manteniment. 
Durant els darrers anys, fruit de les inversions i millores productives, ha pogut 
incrementar la producció fins a arribar a les 80.000Tn/any de paper actual, amb 
una facturació de 36M€ en el darrer exercici. 
L’octubre passat la família propietària de la companyia va vendre les seves 
participacions al grup Cristian Lay, amb seu a Jerez de los Caballeros, a 
Extremadura. Es tracta d’un grup amb participació a negocis molt diversos com la 
bijuteria, cosmètica, química, energies renovables o fabricació de caixes de 
cartró, que ocupa prop de 2000 persones i té una facturació prevista per aquest 
2019 de 900M€. La incorporació al grup ha suposat un pas important per a 
MATIAS GOMÀ TOMÀS per a poder preparar les millores i inversions per al 
creixement amb un gran recolzament de gestió, tècnic i econòmic. 
Des de fa molts anys la companyia ha tingut la visió de potenciar l’exportació fora 
de les nostres fronteres, tant als països més propers com França i Portugal, com 
els països del Magreb i del Pròxim Orient com Síria i Jordània. Actualment la 
exportació representa un 10% del volum de vendes, en una progressió creixent 
pels propers anys. 

Els Premis al Foment de l’Exportació 2018 estan patrocinats pel Banc de 
Sabadell. 
 

Reconeixement de la Cambra a la Implantació, Ampliació i 
Inversió Industrial: 

 
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls a fi d’estimular la inversió industrial a la 
demarcació ha instituït uns reconeixements a la implantació, ampliació i inversió 
industrial amb la conseqüent creació de riquesa i llocs de treball. 
El Ple de la Cambra de la Cambra de Comerç de Valls acordà concedir aquest 2019 
el reconeixement a les empreses: 
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- EUROPASTRY, SA – VALLMOLL 

EUROSPASTRY, SA és la companyia líder en el sector de les masses congelades de 
pa, brioixeria i pastisseria a Espanya i el quart operador mundial. La nostra 
companyia és un negoci familiar, fundat el 1987 per Pere Gallés a Barcelona. 
Actualment, tenim presència en més de 60 països i comptem amb 22 centres de 
producció propis, més de 4.500 empleats i una cartera de més de 63.000 clients. 
EUROPASTRY ha basat el seu lideratge en convertir-se en una de les companyies 
més innovadores de la indústria, en la qualitat dels seus productes, el 
desenvolupament internacional i l'eficiència. 
 
APOSTA FERMA PER LA COMARCA 

EUROPASTRY ha mantingut un nivell d’inversió constant durant els darrers anys 
tant a la planta de Vallmoll com a la de Sarral, una mostra clara per la zona. 

- Planta de Vallmoll 

Vallmoll és la planta més gran del GRUP EUROPASTRY, amb un total de 8 línies de 
producció, una capacitat productiva anual de 84.000 tones i més de 500 
empleats. La planta de Vallmoll compta amb un de les sitges més innovadors de 
la companyia, un magatzem automàtic de 5.000 m2 amb una capacitat de 19.000 
palets, que incorpora un innovador túnel de transport del producte des de totes 
les línies de producció fins a la pròpia sitja de forma totalment automàtica. 
Aquesta planta s’especialitza en la producció  exclusiva de pa seguint els mètodes 
tradicionals, destacant el pa rústic i el pa d’hamburguesa.  
D’entre les inversions més rellevants, destaquen els 45 milions d’euros invertits 
al 2009, per a l’elaboració de pa rústic Gran Reserva. I la inversió de 15 milions 
d’euros el 2016, per a la nova línia de producció de pa d’hamburguesa. 
Actualment, la planta està implementant nous plans d’inversions per ampliar la 
seva capacitat productiva. 

- Planta de Sarral 

Sarral és la segona planta amb més capacitat productiva del grup i també en 
dimensions. Aquesta planta té 10 línies de producció, una capacitat productiva 
de 79.800 tones anuals i hi treballen més de 450 empleats. A Sarral s’elabora 
majoritàriament brioxeria d’alta qualitat però també pa rústic amb acabats que 
es realitzen de forma manual. 
Recentment, durant el mes de gener, s’ha inaugurat la nova línia de brioxeria 
prefermentada premium, la qual ha suposat una inversió de 30 milions d’euros. 



 

5 

 

Prèviament, el 2013, es va realitzar una inversió de 14 milions d’euros també 
destinats a una nova línia de producció de brioxeria prefermentada. 
 
www.europastry.com 

 
- GRIFFITH FOODS, SAU – VALLS 

GRIFFITH FOODS, SAU, és una empresa familiar enfocada a la recerca i producció 
de condiments pel sector alimentari, fundada l’any 1919 a Chicago. Mitjançant 
l’ús de la innovació com a component de diferenciació i generació de noves 
oportunitats, l’empresa destaca per oferir solucions innovadores a les necessitats 
dels seus clients i del sector. 
La companyia va iniciar la seva expansió establint la seva primera presència 
internacional a la dècada de 1920, realitzant inversions i establint una nova planta 
a Toronto. A finals dels anys 50, l’important creixement i benestar de GRIFFITH el 
va portar a la obertura de noves plantes a EEUU i a la immersió en el mercat 
llatinoamericà, amb l’obertura d’una planta a Mèxic. 
L’empresa ha pogut afrontar la inversió més gran realitzada per la companyia fora 
del territori americà, consistent en la implantació d’una nova planta productiva a 
la ciutat de Valls dedicada a la producció de preparats alimentaris d’alta qualitat. 
La seva posada en marxa respon a l'objectiu de la companyia d'incorporar al seu 
catàleg la gamma de condiments líquids, així com de duplicar la capacitat de 
producció de mescles de pols inclou a més salses "ready to use", salses culinàries, 
salses dip i tot el ventall de referències per a proveir als processadors d'aliments, 
operadors de servei d'àpats, plats preparats, QSRi qualsevol altra aplicació en la 
indústria alimentària.                                                 
Abans d’aquesta implantació l’empresa només fabricava productes en pols a la 
planta de Puigpelat i els productes líquids s’havien de fabricar a UK. Per tant, la 
incorporació d’una nova línia productiva de productes líquids ha permès a 
GRIFFITH LABORATORIES  diversificar la seva activitat i introduir-se de manera més 
consolidada en sectors com el de la restauració. 
El trasllat de la planta productiva a Valls ha comportat, per tant, un increment de 
capacitat i noves expectatives de futur, amb lo qual s’han creat nous llocs de feina. 
A més els valors de Griffith i la seva Plataforma de Sostenibilitat demostren com 
es comporten; aquestes juntament amb la seva marca, defineixen el que son. La 
plataforma de sostenibilitat  assegura augmentar al màxim els resultats positius i 
administrar de manera responsable els recursos requerits per a que el seu negoci 
sobresurti. Finalment, la inversió realitzada arrel d’aquest projecte ha permès 
equiparar la planta de Valls a la d’altres plantes europees de la companyia i 

http://www.europastry.com/
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convertir-la en un element de suport al desenvolupament del negoci a la resta 
d’Europa,  alliberant la producció de la planta de UK i aconseguint fabricar a 
Catalunya productes líquids per subministrar a Espanya, Portugal, Sud de França, 
Itàlia i Àfrica.  

www.griffithfoods.com 

Els reconeixements estan patrocinats pel Banc de Santander. 
 

Reconeixement de la Cambra a la Tasca Social, Econòmica i de 
Servei: 

 
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls atorga el Reconeixement per la Tasca 
Social, Econòmica i de Servei a la FUNDACIÓ “INTRESS” CENTRE D’ACOLLIDA EL 
PLA - El Pla de Santa Maria: 

INTRESS és una associació sense afany de lucre que atén persones en risc 
d’exclusió social des de l’inici al final del seu recorregut vital, en el moment que 
ho necessitin. Està declarada com a entitat d’utilitat pública. Amb 35 anys 
d’experiència, són pioners en el disseny i la implementació dels programes 
d’intervenció social més innovadors. 
El CENTRE D’ACOLLIDA EL PLA inicia la seva activitat amb una capacitat de 50 
places. Es tracta d’un centre que realitza la funció de protecció d’emergència. Es 
troba ubicat a el pla de Santa Maria, al camí d’Alió, s/n. 
L’objectiu fonamental és oferir la primera acollida dels menors d’edat estrangers 
no acompanyats, proporcionar allotjament, manutenció i les primeres activitats 
formatives, ocupacionals i d’inserció, i derivar-los cap a la inserció social. 
En aquest sentit, la participació dels joves en activitats municipals i la 
col·laboració amb entitats de l’entorn més proper, ha facilitat la visió dels joves 
com a uns veïns més de la població i comarca on s’ubica el centre. 
Recentment els joves del CENTRE D’ACOLLIDA EL PLA varen oferir una destacada 
col·laboració voluntària en els preparatius i tasques diverses en la Gran Festa de 
la Calçotada de Valls 2019. 
La Cambra de Comerç i Indústria de Valls reconeix la important tasca, i l’esforç 
que realitza. 
 
www.intress.org 

 Els reconeixement ha estat patrocinat per l’Obra Social “La Caixa”. 

http://www.griffithfoods.com/
http://www.intress.org/
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Premi Jove Emprenedor 2019: 

El Premi al Jove Emprenedor el convoca la Cambra de Comerç i Indústria de Valls. 
 
El guardó d’aquesta edició s’ha atorgat a ALBERT PRAT ASENSIO de 38 anys 
d’edat, CEO de PRAT INTERNATIONAL BRANDS, SL; l’empresa que va crear des de 
l’inici l’any 2009 a Rubí, després va anar a Els Hostalets de Balenyà (Osona), 
l’empresa creixia i més endavant es va instal·lar a Torredembarra, i per 
necessitats de creixement i millores logístiques darrerament es va traslladar al 
Polígon Industrial de Valls, on l’empresa fa la seva expansió. 
Albert Prat està casat amb la vallenca, Mireia Calvet Vergés, l’actual directora 
general de l’empresa PRAT INTERNATIONAL BRANDS, SL. 
Albert Prat és el CEO de PRAT INTERNATIONAL BRANDS, empresa especialitzada 
en la venta online en el sector retail, amb més del 50% del volum de negoci fora 
del mercat espanyol. L’empresa es dedica a la fabricació, distribució i venta online 
de productes de 4 marques pròpies. 
GREENCUT: productes de maquinaria de jardineria, taller i bricolatge; FITFIU 
Fitness: articles de fitness; Mc Haus: articles per a la llar; Playkin: dedicada a 
joguines. 
L’empresa està ubicada al Polígon de Valls des del juny del 2018, amb una nau de 
8.000m2, i treballant en una propera ampliació fins arribar als 15.000m2. Des 
d’aquestes instal·lacions es dissenyen els productes de les 4 marques; es gestiona 
la logística i la venta dels productes; i també el servei postvenda.  
PRAT INTERNATIONAL BRANDS ha desenvolupat una filosofia d’empresa pròpia i 
innovadora basada en el benestar i motivació dels empleats.  L’equip compta amb 
una cinquantena de treballadors i amb una facturació al tancament de l’any 
passat de més de 20M€. 
 
www.pratbrands.com 

El premi Jove Emprenedor 2019 ha estat patrocinat per CaixaBank. 
 
 
 
 

 

Els premis es donaran en el decurs de la Nit de Premis de Valls, que es celebrarà 
el proper dissabte 4 de maig a partir de 2/4 de 9 del vespre, al Centre Cultural 
Municipal de Valls. 

http://www.pratbrands.com/

