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Medalles d'Honor i XII Premis Carles Ferrer Salat 

 

Foment del Treball concedeix des de l'any 2007 les Medalles d'Honor i els Premis Carles Ferrer 

Salat. La patronal catalana atorga aquestes distincions i guardons per reconèixer i distingir la 

tasca realitzada pels empresaris durant l'últim any o al llarg de la seva trajectòria. 

Amb les seves Medalles d'Honor, màxima distinció de l'entitat, Foment del Treball reconeix cada 

any els empresaris que han tingut una rellevància significativa en els últims dotze mesos o que 

són referència de tota una trajectòria empresarial exemplar. Foment del Treball concedeix 

aquest any tres Medalles d'Honor en dues categories: una a l'Empresari de l'Any, i dos a la 

Trajectòria Empresarial In Memoriam. 

Amb el lliurament de premis anual es ret, també, homenatge a Carles Ferrer Salat, brillant 

empresari, clau en el renaixement de la patronal catalana l’any 1977 amb l'arribada de la 

democràcia. Va presidir el nou Foment fins el 1978, any en què va passar a ser president 

fundador de la patronal espanyola CEOE; posteriorment va ser president de la gran patronal 

UNICE, avui anomenada Business Europe, així com del Consell de Cambres de Comerç d'Europa. 

Per tant, amb els seus premis anuals, Foment identifica els premiats amb els valors empresarials 

i humans que representa Carles Ferrer Salat: el diàleg i l'obertura, la generositat, l'esforç, el 

lideratge tenaç i la capacitat d'innovació a favor del progrés de les empreses, de l'activitat 

econòmica i del benestar de la societat. Foment concedeix els seus premis en diverses 

categories (les dues últimes, noves d'aquesta edició): Compromís Social, Innovació, 

Internacionalització, Medi Ambient, Igualtat i Pime de l'Any. 

A més, per primera vegada en la història dels premis i amb el desig d'implicar els assistents 

d'aquesta edició en la col·laboració de Foment amb diferents fundacions de propòsit social, la 

patronal recollirà fons que es destinaran a la Fundació Oncolliga. 
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Medalles d’Honor  

 

Empresari de l’Any 

Luca de Meo, president de SEAT 

 

Trajectòria Empresarial In Memoriam 

Sebastià Salvadó, president del RACC 

 

Trajectòria Empresarial In Memoriam 

Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona 
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El president de SEAT, Luca de Meo, ha estat 

reconegut per Foment del Treball amb la 

Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any. 

Aquest guardó premia la trajectòria 

professional de Luca de Meo i el seu 

lideratge al capdavant de la companyia que 

presideix. Foment ha volgut reconèixer la 

fortalesa en vendes que està demostrant 

SEAT en una etapa plena de reptes per al 

sector de l'automòbil i, també, la seva visió 

estratègica de transformar el vehicle amb 

un nou concepte de mobilitat, 

connectivitat i innovació creativa. 

Així mateix, la patronal ha volgut premiar  

Luca de Meo per haver aconseguit col·locar 

SEAT com una de les marques que més 

creix a Europa i com la companyia líder en 

vendes del sector a Espanya, mantenint al 

mateix temps el seu ferm compromís amb 

Barcelona. L'any passat va vendre la xifra 

rècord de 518.000 vehicles i va obtenir un 

benefici de 294 milions d'euros, el major de la seva història. Gràcies a l'excel·lent gestió del seu 

president, SEAT aporta el 0,8% del Producte Interior Brut (PIB) de l'Estat, representa 

pràcticament el 3% de les exportacions i és el primer inversor industrial en R+D+I d'Espanya. 

Luca de Meo ha ocupat llocs directius anteriorment en altres companyies automobilístiques com 

Renault, Toyota Europa, Fiat, Volkswagen o Audi. Actualment, a més de dirigir SEAT, presideix el 

Consell d'Administració de CUPRA i de SEAT Metropolis:Lab Barcelona, és l'administrador de 

l'empresa de serveis de mobilitat XMOBA i el màxim representant del Grup Volkswagen a 

Espanya, del qual també presideix el Consell d'Administració. 

 

 

Sr. Luca de Meo 

Medalla d’Honor 

Empresari de l’Any 
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Sebastià Salvadó va presidir el 

Reial Automòbil Club de 

Catalunya durant trenta anys. 

Foment ha volgut premiar la 

seva extraordinària dedicació 

al RACC entre els anys 1985 i 

2015 amb la Medalla d'Honor 

a la Trajectòria Empresarial In 

Memoriam, que reconeix la 

seva tasca al capdavant de 

l'entitat. Una etapa en què el 

RACC va evolucionar de club 

d'automobilistes, amb 85.000 

socis, fins a esdevenir una 

entitat de serveis a les 

famílies, amb 811.000 socis, 

una transformació sustentada 

en la qualitat i la innovació. 

Actualment, el RACC és una organització de referència mundial en l'àmbit de la mobilitat. 

Sebastià Salvadó, llicenciat en Dret i Economia, va estar vinculat al món del motor des de molt 

jove. Va ser un pilot polivalent tant en motociclisme com en automobilisme. Des de l'any 1951 

va participar en competicions i el 1957 va guanyar el Ral·li de Catalunya. A més, es va implicar 

personalment en el gran projecte de construcció del Circuit de Catalunya, circuit de referència 

per a campionats i test, i en l'organització de les proves mundials de Fórmula 1, GP de Motos i 

el RallyRACC. També va destacar per la seva activitat tècnica i pedagògica en favor de la 

seguretat viària a través de la creació de la Fundació RACC el 1991, raó per la qual el 2006 va ser 

guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Salvadó va impulsar, a més, una labor 

molt intensa per contribuir a la reducció dels accidents de trànsit al nostre país, promovent 

mesures avui tan normalitzades com l'ús del cinturó de seguretat o el casc. 

 

 

Sr. Sebastià Salvadó 

Medalla d’Honor 

Trajectòria Empresarial In Memoriam 
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Miquel Valls ha estat reconegut amb la 

Medalla d'Honor Trajectòria Empresarial In 

Memoriam pel seu compromís, la seva 

responsabilitat i la seva actitud dialogant com 

a president de la Cambra de Comerç, Indústria 

i Navegació de Barcelona durant disset anys. 

La seva veu sempre conciliadora en defensa 

dels interessos de l'activitat econòmica de 

Barcelona i de Catalunya ha estat essencial en 

la representació dels interessos de les 

empreses i de la seva projecció exterior. 

Miquel Valls, llicenciat en Ciències 

Econòmiques, màster en Gestió Gerencial i 

diplomat en Direcció d'Empreses, va ser 

president del Grup Fichet (ara Gunnebo 

Espanya), càrrec que exercia quan va accedir 

a la presidència de la Cambra de Comerç de 

Barcelona el juny de 2002, moment en què 

també es va convertir en president del Consell 

de Cambres de Comerç del Mediterrani 

(ASCAME). El 2009 va ser triat vicepresident 

d’Eurochambres en representació d'Espanya, organització creada el 1958 que agrupa les 

cambres de comerç i indústria europees, càrrec en el qual va ser reelegit en 2013. Cal destacar 

també que va ser membre del Comitè Executiu de FIRA de Barcelona i President de la Comissió 

Econòmica, així com integrant del Consell Assessor d’Abertis i President de MC Mutual. A més 

va formar part del Consell Consultiu de Foment del Treball. Sempre va facilitar una lleial 

col·laboració institucional. El 2017 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat per la seva 

participació en les institucions empresarials catalanes, que va contribuir a reforçar i potenciar, 

posant-les al servei del desenvolupament econòmic i de la projecció exterior de Catalunya. 

 

 

 

Sr. Miquel Valls 

Medalla d’Honor 

Trajectòria Empresarial In Memoriam 
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XII Premis Carles Ferrer Salat 

 

Compromís Social 

Torrons Vicens 

 

Innovació 

Schneider Electric Iberia 

 

Medi Ambient 

Celsa Group 

 

Internacionalizació 

Castañer 

 

Igualtat 

Nestlé 

 

Pime de l’Any 

BYHOURS 
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Torrons Vicens ha rebut el Premi Carles Ferrer Salat en la categoria de Compromís Social 

per la gran tasca que està realitzant a través de la seva iniciativa “el Torró Solidari de 

RAC1”.  

Torrons Vicens és una empresa familiar de llarga tradició situada a Agramunt (Lleida). 

Des de 1775 elabora artesanalment una amplia gama de torrons y especialitats amb 

ingredients de màxima qualitat y proximitat seguint les receptes tradicionals que han 

passat de generació en generació. 

Des de fa quatre anys les famílies que tenen fills amb malalties rares o ultra rares se 

senten menys soles en la seva lluita diària gràcies a la iniciativa del Torró Solidari de 

RAC1 i Torrons Vicens. Any rere any veuen que la seva complicada realitat està present 

en milers de llars el dia de Nadal en forma de dos torrons de sabors molt diferents que 

aporten dolçor i esperança en el progrés de la investigació de les malalties minoritàries. 

Enguany, la solidaritat ha sumat 220.400 euros que, juntament a les tres edicions 

anteriors, han suposat 683.181 euros destinats a les diverses línies que s’investiguen a 

través de la plataforma RareCommons. A l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tracten 

més de 15.000 nens i nenes que pateixen malalties minoritàries -hi ha més de 1.050 

malalties diferents, algunes d’elles molt greus i limitadores-. Per aquest motiu, l’avanç 

en el coneixement és el primer pas per aportar un tractament que faciliti el dia a dia de 

les famílies i per avançar cap a la cura dels malalts en un futur no molt llunyà. 

 

 

 

 

 

 

 

Torrons Vicens  

Premi Carles Ferrer Salat 

Compromís Social 
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Schneider Electric España, companyia líder en la transformació digital de la gestió energètica i 

l'automatització, ha estat guardonada amb el Premi Carles Ferrer Salat en la categoria 

d'Innovació perquè, al llarg dels seus més de 180 anys d'història, ha format sempre part del seu 

ADN. A més, la seva aposta per la transformació s'ha multiplicat i diversificat en els últims temps, 

obrint-se a un potent ecosistema de partners, empreses, universitats i experts a través 

d'iniciatives com Innovation At the Edge i Exchange. 

Foment ha volgut premiar també Schneider Electric España per l'organització de la seva trobada 

internacional de referència, l’InnovationSummit, el mes d'octubre passat a Barcelona. Aquest 

esdeveniment va reunir més de 3.500 experts de tot el món, que van analitzar l'evolució de 

l'energia i l'automatització industrial de cara a un futur més sostenible i eficient.  

Schneider Electric compta amb 137.000 empleats i està present en més de 100 països situant-

se al capdavant de la gestió d'energia de mitja tensió, baixa tensió i energia en entorns crítics, 

així com en sistemes d'automatització. En el seu ecosistema global col·labora amb la major 

comunitat d'integradors i comunitats de desenvolupadors que treballen sobre la seva 

plataforma oberta per oferir control i eficiència operativa en temps real. La companyia té més 

de 20.000 patents actives o aplicades en el món i de manera estable al llarg del temps ha invertit 

cada any el 5% de les seves vendes en R+D+I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneider Electric España 

Premi Carles Ferrer Salat 

Innovació 
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CELSA Group, una de les indústries siderúrgiques europees líders en productes llargs d'acer, ha 

rebut el Premi Carles Ferrer Salat en la categoria de Medi Ambient. Foment ha volgut premiar la 

filosofia de treball de la multinacional, ja que totes les seves activitats es duen a terme des del 

compromís amb el desenvolupament sostenible i l'economia circular, la qual cosa posiciona el 

Grup com el primer reciclador d'Espanya i el segon d'Europa.  

Anualment CELSA Group recicla més de vuit milions de ferralla fèrrica, la qual cosa equival a més 

de mil camps de futbol, evitant així l'acumulació de residus en abocadors i obtenint novament 

productes d'acer d'alt valor per a la societat. Tot això sense necessitat de menyscabar els 

recursos naturals.  

La multinacional està formada per sis grans grups empresarials amb acereries, trens de 

laminació, plantes transformadores, empreses de distribució, de serveis i recicladores. CELSA 

Group compta amb més de 9.800 professionals i més de 120 centres de treball a tot el món. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celsa Group 

Premi Carles Ferrer Salat 

Medi Ambient 
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Castañer, una de les principals companyies de calçat artesanal del nostre país, ha rebut el Premi 

Carles Ferrer Salat en la categoria d'Internacionalització per la seva projecció a nivell mundial. 

Foment ha volgut premiar la trajectòria de la companyia que exporta el 80% de la seva 

producció. Els seus orígens es remunten a 1927 quan Lluís Castañer i el seu cosí Tomàs Serra van 

fundar el primer taller de la marca a Banyoles. Actualment, compta amb un potent canal de 

distribució amb botigues pròpies i presència en diferents ciutats d'Espanya, França, Itàlia, el 

Japó, EUA, Grècia, la Xina, Singapur, Corea del Sud, Colòmbia o Xile.  

En els anys 60 Castañer va transformar les espardenyes en un producte de moda genuïnament 

mediterrani. Intel·lectuals, artistes, actors i personalitats de renom es van convertir en 

incondicionals de la marca, donant-li visibilitat al voltant del món. Una dècada després, la marca 

va arribar al punt culminant de la seva història gràcies a una reeixida col·laboració amb el famós 

dissenyador de moda Yves Saint Laurent que la va reinventar per complet.  

Castañer, que ja compta amb la tercera generació familiar al capdavant de l'empresa, manté la 

seva seu a Banyoles, Girona, i opera amb una plantilla de 250 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castañer 

Premi Carles Ferrer Salat 

Internacionalització 
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Nestlé ha rebut el Premi Carles Ferrer Salat en una nova categoria: Igualtat. És el primer any que 

Foment ha volgut atorgar un guardó en aquesta àrea i ha triat l'empresa multinacional líder en 

el segment de l'alimentació i les begudes perquè, entre els seus principals valors, considera la 

igualtat de gènere una condició indispensable per garantir la competitivitat empresarial.  

La plantilla de Nestlé compta amb un 41.3% de dones a nivell global, mentre que, en l’àmbit de  

management, el percentatge ascendeix fins al 48.9%. En l'últim any, a més, s'ha accelerat la 

igualtat en els càrrecs de més alta responsabilitat. Així mateix, no hi ha un diferencial 

estadísticament rellevant en termes de bretxa salarial.  

Nestlé també aposta per les persones que desenvolupen la seva carrera dins l'organització. Creu 

en la diversitat i la seva inclusió en tots els àmbits, inclòs el generacional. Són quatre generacions 

treballant conjuntament, aprofitant el know how de les figures més sèniors i les noves 

aportacions dels més joves. Les oportunitats de promoció estan basades en criteris de 

performance i learning agility, sense cap tipus de discriminació per raó de gènere, edat, 

orientació sexual o qualsevol altra consideració personal. La companyia també prioritza les 

persones amb discapacitat i estableix acords de col·laboració amb diferents entitats amb la 

finalitat de millorar la seva presència a la plantilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestlé 

Premi Carles Ferrer Salat 

Igualtat 
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BYHOURS ha estat una altra de les companyies que aquest any ha rebut el Premi Carles Ferrer 

Salat en una altra nova categoria: Pime de l'Any. Amb aquest distintiu, Foment premia aquesta 

plataforma online i APP mòbil a nivell internacional, la primera i única que permet reservar micro 

estades en més de 3.000 hotels al voltant del món en packs de 3, 6 i 12 hores. BYHOURS està 

present en més de 50 països i 600 ciutats a Europa i a Llatinoamèrica, així com en punts 

d'interconnexió de vols a Orient Mitjà. En els pròxims mesos la plataforma té previst iniciar la 

seva expansió cap a un mercat clau: els Estats Units. 

BYHOURS va néixer el 2012 amb l'objectiu d'intentar aportar flexibilitat a un sector que fins al 

moment estava molt cenyit a les seves normes i operatives tradicionals, basades en la 

contractació de dia i nit, per a beneficiar tant els hotelers com els clients. Gràcies al seu servei, 

el client només paga per les hores que utilitza l'habitació. Per part seva, els hotels poden vendre, 

mitjançant l'aplicació, les seves cambres buides o revendre aquelles que ja tenen reservades, 

una vegada que el client finalitzi la seva estada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYHOURS 

Premi Carles Ferrer Salat 

Pime de l’Any 
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Edicions anteriors 

 

2018  

Medalles d’Honor:   

Empresari de l’Any                                    Francisco Reynés 

Trajectòria Empresarial                             Joan Pujol 

Trajectòria Artística i 

trascendència social                                   Montserrat Caballé, in memoriam  

Premios CFS:    

 

Compromís Social                                     Aigües de Barcelona 

R+D     Cellnex Telecom 

Internacionalizació   Grupo Cañigueral 

Medi Ambient                 Nufri 

 

2017  

Medalles d’Honor:   

Empresari de l’Any   Ana Botín 

Trajectòria Empresarial   Juan Antonio Samaranch, in memoriam 

Especial Compromís   Alfredo Molinas 

  

Premis CFS:    

 

 I+D+i     Barcelona Tech City 

Internacionalització   Roca Corporación Empresarial 

Medi Ambienti    MANGO 

Compromís Social   Fundación Repsol 
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2016  

Medalles de Honor: 

Empresari d l’Any   Francisco Javier García Sanz  

Trajectòria Empresarial   Javier Godó 

  
Premis CFS: 
  
I+D+i     Grupo Carnisa 

Internacionalització   Grupo Indukern 

Medi Ambient    Salgot 

Compromís Social   Condis Supermercats 

 

 

2015 

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Anyo   Sol Daurella 

Trajectòria Empresarial  Leopoldo Rodés, in memoriam 

  
Premis CFS: 
 
 

 I+D+i     Freixenet 

Internacionalització   Abertis Infraestructuras 

Medi Ambient    Basf Española 

Empresari de futur   Jordi Priu 
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2014 

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Any   Carlo Umberto Bonomi 

Trajectòria Empresarial   Mariano Puig 

  
Premis CFS: 
 
I+D     Gaes 

Internacionalització   Areas 

Medi Ambient    Gribau Group 

Empresari de futur   Carlos Durán 

 

2013 

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Any   César Alierta 

Trajectòria Empresarial   Miguel Ángel Torres 

Compromís Empresarial  Jordi Comas, in memoriam 

  
Premis CFS: 
 
I+D+i     Lucta 

Internacionalització   Taurus Group 

Medi Ambient    Nestlé España 

Empresari de futur   Xavier Badia 
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2012 

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Any   Clemence Cheng 

Trajectòria Empresarial   José Manuel Lara 

  
Premis CFS: 
 
 I+D+i     Grupo Balfegó 

Internacionalització   HOTUSA 

Medi Ambient    AGBAR 

Empresari de futur   Lucas Carné, José Manuel Villanueva 

 

2011 

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Any   Isidre Fainé 

Trajectòria Empresarial   Josep Ferrer 

  
Premis CFS: 
 
I+D+i     Semillas Fitó 

Internacionalització   Grifols 

Medi Ambient    Industrias Titan 

Empresari de futur   Tomás Diago  
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2009 

 

Medalles d’Honor: 

Gremi de Fabricants de Sabadell 

Cambra de Comerç i Indústria francesa a Barcelona 

Josep Sánchez-Llibre 

  
Premis CFS: 
 
Trajectòria empresarial   Basi, SA 

Empresari de futur   Guillem Bosch (Vista Óptica) 

Internacionalització   Grupo Vichy Catalán 

Satisfacció del Client   Grup Alimentari Guissona 

Formació    ESADE 

 

2008 

 

Medalles d’Honor: 

Palau de la Música 

IESE Business School 

  
Premios CFS: 
 
Trajectòria empresarial   Casa Tarradellas 

José Monje Canut (Via Veneto) 

Empresari de futur   Ignacio González (Infojobs.net) 

Internacionalització   Cirsa Gaming Corporation 

Eficiència energètica   Nissan 

Tecnologia aplicada   Soler & Palau Ventiladors 

Satisfacció del Client   Port Aventura 

Formació en l’empresa   Schneider Elèctric 
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2007  

 

Medalles d’Honor: 

Banc Sabadell 

Barcelona Meeting Point 

RACC 

  
Premis CFS: 
Trajectòria empresarial   Fausto Grup d’Empreses 

F. Closa Alegret, SA 

Empresari de futur   Dídac Lee (IntercomGI Spamina) 

Internacionalització   Grup Vemsa 1857, SL 

Medi Ambient    Yamaha Motor España 

Tecnologia Aplicada   La Morella Nuts, SA 

Satisfacció del Client   Iglesias Joier 

   
 

Amb el patrocini de: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Amb la col·laboració de: 
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