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VI edició dels guardons amb què la principal organització empresarial de
Catalunya reconeix empresaris i empreses destacades

Foment distingeix César Alierta i Miguel A.
Torres amb les Medalles d'Honor de la institució

 Medalla d'Honor a l’Empresari de l'Any a César Alierta, president Executiu de
Telefónica SA. La Medalla a la Trajectòria Empresarial s’atorga a Miguel A. Torres,
president i Conseller Delegat de Bodegas Torres


Foment concedeix també la Medalla d’Honor a títol pòstum a Jordi Comas, que fou
vicepresident de l’entitat

 Els Premis Carles Ferrer Salat distingeixen Lucta en R+D+i; Taurus Group en
Internacionalització, Xavier Badia (Curtidos Badia) com Empresari de Futur; i
Nestlé en Medi Ambient
 La cerimònia de lliurament tindrà lloc demà 17 d’octubre a la Sala Magna de Foment
del Treball

Barcelona, 16 d’octubre de 2013
Foment del Treball distingeix César Alierta amb la Medalla d'Honor a l’Empresari de l'Any. Com a president de
Telefónica SA, Foment distingeix el lideratge d’Alierta en “consolidar el posicionament de Telefónica com a una de
les grans companyies operadores de telefonia a nivell mundial a través de les darreres operacions com la compra
de l’alemanya E-Plus”.
D'altra banda, la patronal catalana ha distingit també Miguel A. Torres amb la Medalla d'Honor a la
Trajectòria Empresarial, el guardó amb què la patronal reconeix el recorregut vital dels empresaris que han
aconseguit de manera rellevant enriquir l'activitat econòmica i empresarial del país. Amb aquesta distinció, Foment
premia, de Torres, "la seva capacitat innovadora i de rigor empresarial que ha marcat l’èxit de Bodegas Torres i de
tot el sector vitivinícola de Catalunya durant les darreres dècades".
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Es tracta de la VI edició de les Medalles d'Honor i Premis Carles Ferrer Salat, que Foment del Treball
convoca de manera anual.
Alhora, Foment concedirà la Medalla d’Honor a títol pòstum a Jordi Comas, qui fou vicepresident de
l’entitat i president de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona i que va morir el novembre de 2012.
La principal organització empresarial catalana lliurarà demà dijous 17 d’octubre les Medalles d'Honor i els
Premis Carles Ferrer Salat amb els quals vol reconèixer als empresaris, empreses i entitats que hagin excel·lit en
la seva activitat. L'acte, que es durà a terme a la sala Magna de Foment del Treball a partir de les 20.15 hores,
comptarà amb la presència com a convidats d'honor de la vicepresidenta del Govern d’Espanya, Soraya Sáenz de
Santamaría; el president de la Generalitat, Artur Mas, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i del President de la
CEOE, Joan Rosell.
El jurat d'aquesta edició de les Medalles i Premis de Foment -reunit el 19 de setembre- ha acordat
distingir mitjançant quatre premis a les categories de R+D+i, Internacionalització, Empresari de Futur i Medi
Ambient a:
 Lucta (R+D+i)
 Taurus Group (Internacionalització)
 Xavier Badia [Curtidos Badia] (Empresari de Futur)
 Nesté (Medi Ambient)
Han format part del jurat de l’edició d’enguany: el president de la Cambra de Comerç de Barcelona,
Miquel Valls; el president del Cercle d’Economia, Josep Piqué; el president del RACC, Sebastià Salvadó; el
president del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Baldiri Ros; el president de la Societat Econòmica
Barcelonesa d’Amics del País, Miquel Roca; el President del Ateneu Barcelonès, Francesc Cabana; el president
de la Asociación Española de Directivos, Pau Herrera; el president de l’ Associació Catalana de l’ Empresa
Familiar, Jaume Grego; el president de Fepime, Eusebi Cima; i el president de Foment del Treball, Joaquim Gay
de Montellà.
Medalles d’Honor
Amb la concessió de la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any per a César Alierta, es valora el seu lideratge des
de la presidència de Telefónica per consolidar el posicionament de la companyia com a una de les grans
operadores de telefonia a nivell mundial a través de les darreres operacions com la compra de l’alemanya E-Plus.
Alierta, que presideix Telefónica des de l’any 2000, ha comandat enguany una de les grans operacions
empresarials amb la compra de la companyia alemanya E-Plus i que té com a resultat la creació d’un nou líder en
el mercat mòbil alemany amb 43 milions de clients, una quota combinada de mercat del 38% i uns ingressos
combinats de 8.600 milions d’euros. Aquesta operació es produeix després d'un any decisiu en el procés de
transformació de Telefónica propiciat per un conjunt d'iniciatives que han permès donar un profund gir estratègic a
la companyia. Així, fa dotze mesos Telefónica es va fixar l'objectiu estratègic d'augmentar la seva flexibilitat
financera i reduir el palanquejament, a través de diverses mesures, entre elles la posada en valor de la seva
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cartera d'actius. Gràcies a aquest procés, la companyia ha reduït el seu deute en 10.000 milions d'euros des de
juny de 2012, incloent la venda de la filial de Telefónica a Irlanda.
D’altra banda, Foment del Treball ha concedit enguany la seva Medalla d'Honor a la Trajectòria
Empresarial a Miguel A. Torres, president i Conseller Delegat de Bodegas Torres, en reconeixement “al rigor amb
què ha desenvolupat tota la seva activitat empresarial acompanyat d’una capacitat constant d’aprenentatge i
superació dedicada a enfortir l’empresa familiar Torres com a líder en el sector de vins i brandis de primera qualitat
i alhora brindar una aportació decisiva a la modernització del sector vitivinícola de Catalunya”. Miguel A. Torres va
assumir la direcció tècnica de l’empresa l’any 1963 i d’aleshores ençà “ha contribuït decisivament en l’expansió
internacional de la marca i en incorporar innovacions fonamentals en el procés de producció dels destil·lats”.
“Torres és autor de diversos estudis sobre qüestions vinícoles i ha vist reconeguda internacionalment la seva
trajectòria empresarial amb una dedicació i sensibilitat especial pel canvi climàtic i l’ecologia”.
Premis Carles Ferrer Salat
El premi a R+D+i s'atorga a l’empresa Lucta per la seva tasca exemplar en la transferència tecnològica universitatempresa. La important activitat investigadora es desenvolupa arreu del món a través de nombrosos estudis i
projectes de col·laboració amb universitats de prestigi i centres d'investigació especialitzats com ara la Universitat
de Girona, la Fundació Bosch i Gimpera, l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, la Unitat de Química
Combinatòria del Parc Científic de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili,
el Centre de Recerca en Sanitat Animal, la Universitat de Barcelona, la Utah State University, la University of
Califòrnia, la Wageningen University & Research Center, la University of Illinois at Urbana Champaign, la
Universitat Politècnica de Madrid, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, la North Caroline State
University, l'Institut Català de Nanotecnologia o el Farm Animal Welfare Education Centre.
Alhora, amb el premi a la Internacionalització a Taurus Group es reconeix l’esforç efectuat pels actuals
propietaris - Ramon Térmens i Jorge Tornini-, en els darrers 15 anys, en l’obertura de nous mercats i la
consolidació de la presència internacional de la companyia que, a dia d’avui, compta amb una xarxa de
distribuïdors extensa que li permeten operar en més de 80 països. Entre el 2000 i el 2007 neix Taurus Group ,
amb l'objectiu de coordinar i potenciar la marca en l'àmbit internacional, tant a través de filials europees, com per
l'adquisició de noves companyies. Compra la marca Monix i es rellança de nou al mercat. Es creen dues filials
europees a França i Portugal i una oficina a Hong Kong. S'adquireix la marca Mallory al Brasil, amb més de trenta
anys de presència al mercat brasiler. El grup continua amb el procés d'expansió tant a nivell de línies de negoci
(bricolatge, parament…) com a nivell geogràfic amb la incorporació de les filials Inalsa (Índia), Mellerware (Sudàfrica) i Taurus Mèxic. Es creen les oficines de Xangai i Cantón proporcionant servei de control de la qualitat i
d'enginyeria a tot el grup, i s'adquireix la societat Big Distribution del Marroc. A més, adquireix l'empresa
White&Brown a França per potenciar la presència al mercat francès i adquireix i rellança al mercat la marca
Minimoka, especialitzada en cafeteres. Crea també la filial de Colòmbia.
El premi Empresari de Futur s'atorga en aquesta VI edició a Xavier Badia (Curtidos Badia), que va
convertir una empresa familiar centenària que passava per una mala situació econòmica en un dels principals
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proveïdors de pell per a marroquineria de les firmes de luxe com Hermés, Loewe, Celine, Vuitton, Gucci, Dior o
Prada. La gestió de Xavier Badia ha permès a la seva companyia multiplicar per 9 la seva facturació anual i
duplicar el número de llocs de treball directes. Avui, Curtidos Badia gaudeix d'una cartera de clients que creix dia a
dia i l’ha permès consolidar-se com una de les empreses punteres en el món de l’adobat, amb una base sòlida i un
futur prometedor amb un 80% de la producció dedicada a l’exportació.
Ara, en Xavier Badia està especialment il•lusionat a posar en valor el patrimoni industrial del sector,
cosa que converteixi Igualada en capital europea de la pell de qualitat. Badia ha assumit també una part important
de representativitat del sector com a President del Gremi de Blanquers d'Igualada o de la Asociación Española del
Curtido.
Finalment, el premi Medi Ambient reconeix a Nestlé l’esforç en l’eficiència i la sostenibilitat dels seus
productes Nescafé Dolce Gusto y Nespresso amb el llançament d’una nova generació de màquines de cafè,
amb menor consum d'energia i la posada en marxa d’un programa de reciclatge i reutilització de les càpsules
monodosi de cafè. Quant a la millora de les màquines a disposició del consumidor, Nestlé ha realitzat una tasca de
millora de la seva eficiència energètica i, alhora, ha assolit una reducció del 32% en l'empremta total de carboni.
Des de finals de 2011, totes les màquines fabricades tenen l'ECO-Mode 5, una tecnologia gràcies a la qual
s'apaguen automàticament després d'uns minuts d'inactivitat i aconsegueixen reduir fins a un 40% l'energia que
consumien els models anteriors.
Quant al reciclatge i reutilització de càpsules monodosi de cafè, Nestlé ha posat en marxa un sistema
propi de recollida i reciclatge que permet recollir les càpsules usades i fer-ne un reciclatge integral: és a dir, reciclar
tant els materials que componen la càpsula (plàstic o alumini) com del residu orgànic del seu interior. Nestlé es fa
càrrec del trasllat de totes les càpsules d'alumini i de plàstic fins a les diferents plantes de reciclatge en les quals
es tractaran separant les restes de cafè –usades com a adob agrícola d'alta qualitat- del plàstic i l'alumini, que es
reutilitzen per a altres usos – per exemple, mobiliari urbà. Com passa en altres països del nostre entorn, la
legislació espanyola no considera les càpsules com a envasos, per la qual cosa no poden ser reciclades pel
mateix canal que aquest tipus de residus.
Al nostre país, Nestlé va començar el projecte d'utilitzar els seus propis sistemes de reciclatge a
Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Aquest sistema, que s'ha convertit en un model per a la resta d'Europa, ha
permès a la companyia suïssa triplicar la seva capacitat de reciclatge de les seves càpsules de cafè a nivell global,
superant ja el 76%. A Espanya, Nespresso compta amb prop de 700 punts de recollida i Nescafé Dolce Gusto amb
400 punts.
Els valors de Ferrer Salat
Amb la institució dels seus premis anuals, Foment del Treball vol reconèixer i agrair l'esforç i la determinació
d'empresaris liberals, oberts i defensors del coneixement i del diàleg, com va ser Carles Ferrer Salat. Brillant
empresari català, Ferrer Salat va ser president de Foment en el moment del renaixement de la patronal catalana
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amb l'arribada de la democràcia: alhora, va ser també president fundador de la patronal espanyola CEOE i
posteriorment president de la gran patronal europea UNICE, avui anomenada Business Europe.
Uns valors, els que representa Carles Ferrer Salat, que identifiquen plenament els de Foment del Treball:
la patronal catalana, l'organització empresarial més antiga d'Europa amb 240 anys d'història, que ha encarnat
l'entusiasme de catalans emprenedors pel progrés de Catalunya i d'Espanya.

Via Laietana, 32 · 08003 Barcelona
T. 934 841 209 · 934 841 258 · F. 934 841 230
comunicacio@foment.com · www.foment.com/cat

Pàg. 5

