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(INFORMACIÓ EMBARGADA FINS LES 20 HORES D’AVUI) 
En un acte celebrat l’Auditori del Palau de Congressos de Catalunya i amb la 

presència dels màxims representants del sector econòmic i empresarial de 

Catalunya  

 
Foment del Treball entrega els Premis Carles Ferrer 

Salat i les Medalles d’Honor de l’entitat 
 
• Josep Sánchez-Llibre, el Gremi de Fabricants de Sabadell i La 

Cambra de Comerç Francesa a Barcelona reben les Medalles 
d’Honor de la patronal. 

 

• Els Premis Carles Ferrer Salat han guardonat cinc empreses 
i/o entitats que han destacat per la seva tasca en diferents 
sectors de l’activitat empresarial a Catalunya. 

 

 
Barcelona, 14 de maig de 2009 - La patronal Foment del Treball ha 

entregat aquest vespre els Premis Carles Ferrer Salat i les Medalles 

d’Honor del Foment 2009 en el marc d’un acte  del sector econòmic i 

empresarial de Catalunya i de la resta de l’Estat, amb la participació 

destacada del President de CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, i la presència 

del President de la Confederació d’Empresaris d’Andalusía (CEA) 

Santiago Herrero; del President de la Cambra de Comerç de Barcelona, 

Miquel Valls; o el Secretari General de Comissions Obreres de 

Catalunya, Joan Carles Gallego, entre d’altres personalitats.  
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Foment del Treball atorga aquests premis anualment, sent un 

reconeixement del conjunt del teixit empresarial de Catalunya vers 

alguns dels seus membres. En la seva tercera edició, els Premis Carles 

Ferrer Salat han volgut destacar la tasca realitzada per empreses, 

entitats i/o persones en diferents àmbits de l’economia a Catalunya, com 

ara la projecció exterior, l’emprenedoria, la formació, o per la seva 

trajectòria, entre d’altres. 

 

Les categories dels Premis Carles Ferrer Salat 2009 i els guardonats 

en cadascuna d’elles són els següents: 

          

 Empresari del Futur: 

Guillem Bosch Gomà (Vista Óptica) 
      Formació: 

ESADE  
     Internacionalització: 

Grup Vichy Catalán 
Satisfacció del Client: 

Grup Alimentari Guissona 
Trajectòria Empresarial: 

BASI, S.A 
                     

D’altra banda, Foment del Treball ha atorgat les Medalles d’Honor 
del Foment al Gremi de Fabricants de Sabadell, La Cambra de 
Comerç i Indústria Francesa a Barcelona i a Josep Sánchez-Llibre, 

com a exemples empresarials i/o professionals que han estimulat la 

concepció de nous projectes de millora i eficiència i que han col·laborat 

en l’impuls de la competitivitat del teixit empresarial de Catalunya. Amb 

aquest guardó també es reconeix el seu esforç, dins el seu sector 

d’activitat, per fomentar l’empenta renovadora de la nostra economia. 

  
  


