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Economia. La Delegació de la Cambra de Comerç premia 4 empreses de la ciutat i el cuiner Ferran Adrià

Empresaris
de talent a L’H
Emprenedores, innovadores i exportadores.
Així són les iniciatives que han rebut els
guardons de la Delegació de la Cambra
de Comerç a L’Hospitalet
La Delegació de la Cambra de Comerç a L’Hospitalet ha lliurat els
guardons a les millors iniciatives
empresarials de la ciutat amb motiu
de la celebració del Dia de la Cambra. Enguany han estat guardonades les empreses MRW, Promaut,
Sutran i Loydis, mentre que el cuiner
internacional Ferran Adrià ha rebut
el premi a la trajectòria professional.

Els guardonats són
reflex del tarannà
del nostre
teixit productiu
L’empresa de transport urgent
MRW ha rebut el premi a la responsabilitat social per haver creat la
Fundació MRW-Red de Emociones
per conscienciar la societat sobre la
situació de la infantesa al món. Per
la seva part, la enginyeria Promaut

ha obtingut el premi a la millor iniciativa en innovació per diversificar
sectors i obrir-se a nous mercats
internacionals. Sutran, el premi a la
millor iniciativa emprenedora, posa
en relleu el nou talent per crear un
teixit que manté el cos sec de la
suor. I Loydis Gifts ha aconseguit el
premi a la internacionalització per la
seva aposta pels mercats internacionals i per consolidar la seva presència a la Xina amb la fabricació
de detalls per a casaments, batejos
i comunions, articles de llicència
i productes de bany per a hotels.
Tanca el palmarès el cuiner Ferran
Adrià, fill de L’Hospitalet i exemple
de trajectòria professional que ha
trencat motllos al món.
El Dia de la Cambra va comptar
amb la presència del president de
la institució, Miquel Valls, i del cap
de la delegació a L’H, Joan Martorell.
Tots dos van destacar la importància d’exportar per superar la crisi, i

Guardonats i representants d’institucions i de la Cambra de Comerç, la nit de la cerimònia

Curiosa classe d’economia
Contra tot pronòstic, Ferran Adrià va deixar de banda la cuina i El
Bulli per parlar d’economia quan va rebre el guardó de la Cambra
de Comerç, o millor dit, per parlar d’empreses, perquè “d’economia
no hi entén ningú, com s’ha demostrat”. Adrià considera que estem
travessant un moment tan important de la història com va ser la
revolució industrial i que cal un canvi d’actitud. “Ens cal innovació,
però senzilla, no per a tècnics de la NASA, i també transformació. Si
no, el tren del futur ens passarà per sobre”. Un cop més, el nostre
personatge més internacional va fer honor a la seva ciutat. “Els premis
sempre s’han de celebrar, i si són de L’H, són el doble de millor”.

de la bona situació de les empreses de L’H i de Catalunya en aquest
camp. Sobre aquest tema, el president d’Abertis, Salvador Alemany,
va pronunciar una conferència. Les
institucions van estar representades
per la consellera de Justícia, Pilar
Fernández Bozal, i per l’alcaldessa
Núria Marín, que va afirmar sentir-se
orgullosa dels premiats perquè “representen L’H, els valors del compromís social, l’esforç, la superació,
el treball i l’excel·lència”. y

