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la Xifra

48.000
metres quadrats
d’oficines lliures per llogar 
converteixen Sant Cugat en la 
ciutat de l’àrea metropolitana 
amb més disponibilitat de sòl.

Divendres, 10 de juliol del 2009

PREmiS CAmbRA 2009. La 
Cambra de Terrassa ha 
reconegut, en l’edició d’en-
guany del lliurament dels 
premis, tres empreses sant-
cugatenques. 

La multinacional del 
sector de la informàtica 
Hewlett-Packard va rebre el 
Premi a la Iniciativa Empre-
sarial a la Demarcació en 
reconeixement a la feina 
feta a la comarca del Vallès 
Occidental. HP va comen-
çar a operar a Terrassa l’any 
1985 en un petit centre de 

Guardonats. Hewlett-Packard, Konixbert Hi-Tech i el SC Trade Center van representar la ciutat de Sant 
Cugat en l’edició d’enguany dels premis empresarials de la demarcació sud del Vallès Occidental  

Joaquim Nadal va 
presidir l’acte a 
Matadepera
Els guardonats veuen 
reconeguda la seva 
feina a la comarca

producció. L’any 1990 es va 
traslladar a Santcugat, on 
ara té un dels seus centres 
de referència mundial.

Per la seva banda, l’em-
presa de disseny i fabrica-
ció d’analitzadors molecu-
lars Konixbert Hi-Tech va 
ser guardonada amb el Pre-
mi a la Responsabilitat Soci-
al Corporativa. Al llarg de 
tots aquests anys, la compa-
nyia amb seu a Sant Cugat 
ha crescut sostingudament 
i ha promogut la responsa-
bilitat social en els seus pro-
cessos productius.  

Pel que fa al SC Trade Cen-
ter, va recollir el guardó a la 
Millor Iniciativa Comerci-
al i de Serveis. Aquest parc 
empresarial santcugatenc 
ofereix a les empreses que 
hi ha instal·lades ubicació 
estratègica, així com serveis 
personalitzats i un espai dis-
senyat per a l’empresa amb 
possibilitat de ser compar-
tit amb altres companyies. 
El jurat ha volgut reconèi-
xer el SC Trade Center per la 
seva versatilitat a l’hora de 

D’esquerra a dreta els representants del SC Trade Center, Hewlett-Packard i Konixbert Hi-Tech  J.R. ARMADÀS

configurar un modern espai 
multinegoci. 

Alegria i reconeixement
Tots els guardonats sant-
cugatencs van recollir els 
guardons amb orgull i van 
coincidir a remarcar que 
premis com aquests gene-
ren il·lusió i reconeixen un 
munt de feina feta. 

El director general de HP, 
Santiago Morera, va destacar 
que malgrat que han recollit 
altres premis, “rebre un reco-
neixement de la nostra gent 
fa especial il·lusió”. 

El gerent del SC Trade 
Center, Juanjo Martínez va 
confessar “que en moments 
difícils com els d’ara és espe-
cialment gratificant rebre 
un impuls en forma de pre-
mi”.

Jordi Reverter, director 
de desenvolupament corpo-
ratiu de Konixbert Hi-Tech, 
va interpretar el guardó com 
“un reconeixement a la tra-
jectòria d’una empresa que fa 
30 anys que està instal·lada 
a Sant Cugat”. •

SabadellAtlántico
El valor de la confiança
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“Vull zero comissions i tots els avantatges” 

Amb la nòmina, sí
Fàcil. Només he hagut de domiciliar la meva nòmina a SabadellAtlántico. La manera més 
senzilla de gaudir de tots els avantatges, sense pagar comissions. I, per descomptat, ells 
s’encarreguen gratuïtament de totes les gestions.

Informi-se’n trucant al 902 686 692, a www.amblanominasi.com o vingui amb la nòmina a 
qualsevol de les nostres oficines.

Oferta vàlida per a nòmines domiciliades per primera vegada a les entitats del grup Banc Sabadell a partir del 20 d’abril de 2009. 
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Empreses santcugatenques guardonades als Premis Cambra

Hewlett-Packard
Premi Cambra 2009 a la 
iniciativa Empresarial a la 
Demarcació

La Cambra premia tres 
empreses de Sant Cugat

Konixbert Hi-Tech
Premi Cambra 2009 a la 
Responsabilitat Social 
Corporativa

SC Trade Center
Premi Cambra 2009 a la 
millor iniciativa Comercial 
i de Serveis


