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Nota de Premsa 

La Cambra de Comerç i Indústria de Valls atorga els Premis al Foment de 

l’Exportació 2019 a les següents empreses: 

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

- GREENCUIR, SL - VALLS 

 

GREENCUIR, SL situada al Polígon Industrial de Valls. És una empresa  dedicada a la 

fabricació i comercialització de diversos tipus de cuirs. Les pells que fabriquen es 

destinen principalment als sectors del calçat i la marroquineria.  

Entre els seus clients principals s’hi troben empreses punteres en el seu sector i 

marques europees del luxe. 

L’empresa enfoca el seu creixement comercial a potenciar les exportacions, 

principalment a països com França, Itàlia i Portugal. 

Així doncs, la recerca de la qualitat i l’assoliment de les màximes especificacions 

tècniques són elements bàsics que donen continuïtat a la seva activitat exportadora. 

GREENCUIR, SL aposta decididament per la sostenibilitat, la innovació i la millora 

constant dels processos productius. 

 

 

Per l’obertura de nous mercats d’exportació, s’atorga el premi a: 

- SISTEMAS INTEGRADOS ELECTRONEUMÁTICOS, SL - GRUPO SIE - 

VALLS 

 

SISTEMAS INTEGRADOS ELECTRONEUMÁTICOS, SL situada al Polígon Industrial de 

Valls. GRUPO SIE va començar el seu propi projecte en el mercat de l’automoció a 

l’any 2002, amb dos germans empresaris amb moltes ganes de destacar en aquest 

difícil i competitiu mercat.  

Van iniciar l’empresa a Mèxic amb un grup de 6 persones i poc a poc van anar fent-

se un lloc en el mercat; seguint amb aquesta estratègia de creixement van crear el 

primer centre de fabricació a Espanya, concretament a la ciutat de Valls i poc a poc 

van anar guanyant quota de mercat en els mercats mexicà, europeu i africà. Poc 

després es varen obrir noves fabriques a Mèxic, Romania, Brasil i Marroc.  

A dia d’avui, SISTEMAS INTEGRADOS ELECTRONEUMÁTICOS, SL compta amb set 

fàbriques distribuïdes per tot el món i més de quatre-cents treballadors.  

Els principals mercats de destí de les seves exportacions son els Estats Units, Mèxic, 

Brasil, Argentina, Paraguai, Sud-àfrica, Marroc, Alemanya, Romania, Sèrbia, França, 

Hongria i Polònia, entre d’altres.  

 

www.sie-ro.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sie-ro.com/
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Per la labor d’exportació més antiga i duradora, s’atorga el premi a: 

 

- PORT DE TARRAGONA, pels 150 anys d’activitat i servei.  

 

PORT DE TARRAGONA, motor econòmic del territori. Més enllà de ser la plataforma 

logística per excel·lència de la demarcació i de la zona de Lleida i Aragó, el PORT DE 

TARRAGONA exerceix com a motor econòmic del país.  

L’activitat que s’hi desenvolupa, amb més de 33 milions de tones de mercaderies 

transportades en el darrer any, les inversions que realitza i el fet de ser una peça 

clau per a altres sectors econòmics amb un gran pes en la seva zona d’influència 

l’han convertit en un generador de riquesa, competitivitat i llocs de treball.  

El Port inverteix en l’ampliació i millora d’infraestructures que han de garantir el 

creixement futur amb projectes com el moll de Balears, la Zona d’Activitats 

Logístiques i la Terminal Intermodal de Guadalajara, que sumen un pressupost de 

més de 120 milions d’euros.  

Aquestes infraestructures consoliden el PORT DE TARRAGONA com l’enclavament 

estratègic més important per a la logística del territori del Camp de Tarragona en els 

propers anys. 

Aquest creixement se sustenta en els tres pilars fonamental de la sostenibilitat: 

ambiental, econòmica i social, amb una ambiciosa Agenda 2030, en compliment amb 

els objectius de sostenibilitat de les Nacions Unides.   

La Cambra de Comerç, Indústria i serveis de Valls concedeix aquest premi al PORT 

DE TARRAGONA, en reconeixement als 150 anys de projecció i servei, facilitant les 

importacions i exportacions a les empreses del territori, i constituint un important 

motor econòmic. 

 

www.porttarragona.cat 

 

Els Premis al Foment de l’Exportació 2019 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 2020 el 

reconeixement a les empreses: 

- PHARMALINK, SL – VILABELLA 

PHARMALINK, SL és una empresa del sector Sanitari/Farmacèutic ubicada a Vilabella 

i dedicada al desenvolupament, la fabricació i la comercialització de productes 

sanitaris de venda a farmàcies.  Estan presents a seixanta-dos països dels cinc 

continents, amb una plantilla de seixanta persones, el 40 % de les quals titulars 

superiors. 

En els darrers tres anys han executat un pla d’inversions de 8.000.000 de Euros, per 

afrontar els reptes de creixements a nivell tecnològic necessaris per situar la 

companya a la avantguarda del sector: 
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2017: Construcció d’una nova àrea de producció d’omplerta asèptica per esprais 

nasals. 

2018 -  Construcció de una nova planta per la fabricació de càpsules “intel·ligents” 

amb tecnologia “Eficaps” (tecnologia  pròpia patentada).  Així com la ampliació i 

automatització dels magatzems. 

2019 -   Instal·lació d’una nova línia per la fabricació de xarops 100% naturals i sense 

conservants (amb tecnologia pròpia i pionera en el sector). 

Totes aquestes inversions permetran quadruplicar la capacitat productiva per 

afrontar el creixement previst en els pròxims cinc anys. 

www.pharmalink.es 

- IKEA DISTRIBUTION SEVICES SPAIN, SA – VALLS 

IKEA DISTRIBUITON SERVICES SPAIN, SA situada al Polígon Industrial de Valls, és 

una companyia d’origen suec que ofereix un ampli ventall de productes per a la llar i 

que la seva raó de ser és crear un millor dia a dia per a la majoria de les persones. 

Tenen una clara aposta per Espanya, mercat pioner en experimentar nous formats i 

processos, i concretament, per la comarca de Valls, on compten amb l’únic centre de 

distribució del país, des del que a més es subministra a les botigues del sud d’Europa. 

El centre de distribució de Valls és format per dos edificis, construïts entre els anys 

2003 i 2007, que en els últims anys han viscut projectes de millora i de 

modernització. Entre ells, la instal.lació solar fotovoltaica als seus terrats l’any 2013, 

l’adaptació del magatzem per a facilitar el llançament del servei de compra online 

l’any 2017 o la reinvenció dels processos per  assumir el nou servei de paqueteria,  

l’any 2018. 

Aquests canvis han suposat una inversió de més de nou milions i mig d’euros en els 

últims tres anys. És un camí que seguiran reforçant en tant que aquest centre a Valls 

és pedra angular de l’activitat present i futura. I és que a IKEA seguiran esforçant-

se per a ser més accessibles, sostenibles, i oferir a les persones la possibilitat de 

viure un millor dia a dia a la seva llar a preus assequibles a l’abast de tots. 

www.ikea.com 

 

Els reconeixements estan patrocinats pel Banc de Santander. 

 

 

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

El Ple de la Cambra de Comerç i Indústria de valls, acorda concedir el Reconeixement 

de la Cambra a  

 

- AMALGAMA7 – Escola Terapèutica i educativa Can Ros a Aiguamúrcia. 

 

Amalgama7 és una institució pionera a l’Estat que, pels seus resultats, se situa entre 

les millors xarxes assistencials europees especialitzades en l’atenció d’adolescents i 

joves amb comportaments disruptius. Des de l’any 1997 desenvolupa un model 

terapèutic i educatiu propi basat en una atenció integral de l’adolescent i de la seva 

família a partir de la interacció de sis àmbits diferenciats: l’àmbit clínic, l’acadèmic, 

el socioeducatiu, el sociolaboral, el legal i l’atenció a les famílies.  

http://www.pharmalink.es/
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La síntesi d’aquest model es materialitza en la posada en funcionament d’un nou 

equipament assistencial especialitzat: L’Escola Terapèutica i Educativa.  

L’E.T.E. Can Ros ubicada al municipi d’Aiguamúrcia és un clar exemple d’aquest 

dispositiu innovador i capdavanter. 

Actualment més de 150 professionals desenvolupen la seva tasca a Amalgama7: 

professionals de la medicina; la psicologia clínica; la psiquiatria; la infermeria; 

l’ensenyament; l’educació; la integració i el treball social; el dret i d’altres àmbits, 

així com monitors especialitzats en el camp del lleure i l’esport, entre d’altres. 

La Cambra de Comerç i Indústria de Valls reconeix la important tasca i l’esforç que 

realitza. 

 

www.amalgama7.com 

 

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

 

Premi Jove Emprenedor 2020: 

El Premi al Jove Emprenedor el convoca la Cambra de Comerç i Indústria de Valls. 

 

 

El guardó d’aquesta edició s’ha atorgat a LISARD BELLOD ROCH, de 40 anys d’edat, 

fundador de l’empresa “MONTSETA GROUP, SL – EL MAGATZEM DEL VERMUT”.  

“L’any 2015 va ser l’any del canvi, vaig deixar la feina i vaig començar un somni que 

feia molts anys que tenia al cap, el qual era agafar un producte que elaborem a casa 

i des de fora de l’empresa familiar començar des de zero. Lluitar per a què un 

producte que només es coneixia a certs establiments es posicionés a nivell europeu, 

però a la vegada agafar les sinergies del producte per a què la gent ens visiti a Valls. 

Cinc anys després, estem presents als principals països d’Europa i molta gent d’arreu 

visita Valls, la plaça de l’Oli i el Magatzem del Vermut , gràcies a una idea que vam 

tenim fa cinc anys. Però el millor puntal per emprendre sempre ha estat el mateix, 

la meva dona Esther López, que sense ella no estaria escrivint aquest reconeixement 

ni seriem el que som ara.” 

www.montseta.com 

 

El premi Jove Emprenedor 2020 ha estat patrocinat per CaixaBank. 

 

 

Reconeixement de la Cambra a JORDI TUSET VALLET, per la tasca en pro 

de la Formació Professional a l’Institut Jaume Huguet i la Fundació 

ANESPRO 

 

 

Jordi Tuset Vallet, exdirector de l’Institut Jaume Huguet - Antiga Escola del Treball 

de Valls i exvicepresident de la Fundació ANESPRO. 

Va arribar a l’institut Jaume Huguet de Valls, l’Escola del Treball, el 1994 i ha treballat 

els seus darrers anys de docència com a catedràtic de Biologia i Geologia. L’any 2000 

passa a ser-ne el director, fins a la seva jubilació, essent més de divuit anys de funció 

directiva. Aquest fet, i pel mateix període, li suposa també, el nomenament com a 

vicepresident de la Fundació ANESPRO (Antiga Escola Professional), entitat que 

comparteix fundació des de l’any 1994 per la Cambra de Comerç i Indústria de Valls  

http://www.amalgama7.com/


 

5 

 

i per l’Institut Jaume Huguet · Antiga Escola del Treball de Valls. Durant aquest 

període lidera la implantació de l’Educació Secundària Obligatòria, la innovació 

tecnològica digital i la Formació Professional Dual, entre d’altres iniciatives.  

La Cambra de Comerç i Indústria de Valls reconeix la destacada tasca a l’Institut de 

Formació Professional Jaume Huguet com en la Fundació ANESPRO, en la preparació 

dels alumnes per a la incorporació professional al món de l’empresa. 

 

 

Els premis es donaran en el decurs de la Nit de Premis de Valls, que es celebrarà el 

proper dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda en el marc del Claustre del Convent 

del Carme de Valls (Plaça del Carme). 

 

 

 

 

 

 


