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Medalles d’Honor 2020 i XIII 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 a reconèixer i distingir la 
tasca realitzada pels empresaris i les empresàries durant l’últim any o bé al llarg de la seva 
trajectòria. 

Amb les Medalles d’Honor, màxima distinció de l’entitat, Foment 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 concedeix aquest any dues 
Medalles d’Honor: una a l’Empresari de l’Any i una altra a la Trajectòria Empresarial. 

Amb aquest lliurament de premis anual es ret també homenatge a Carles Ferrer Salat, brillant 
empresari, clau en el renaixement de la patronal catalana el 1977 amb l’arribada de la 
democràcia. Va presidir el nou Foment fins a 1978, any en el qual 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 guardonats 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 
diferents categories: Compromís Social, Innovació, Internacionalització, Medi Ambient, 
Igualtat i Pime de l’Any. 
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Medalles d’Honor 2020 

 

Empresari de l’Any 

Àngel Simón, president d’Agbar 

 

Trajectòria Empresarial  

Martín Pérez Lombarte, director del Festival Jardins Pedralbes i Festival Mil·lenni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

El president d’Agbar, 
Àngel Simón, ha estat 
reconegut per Foment 
del Treball amb la 
Medalla d’Honor a 
l’Empresari de l’Any. 

Aquest guardó premia la 
trajectòria professional 
d’Àngel Simón i el seu 
lideratge al capdavant de 
la companyia que 
presideix. Foment 
reconeix així els esforços 
per garantir l’accés a 
l’aigua i al sanejament, 
un servei considerat 
essencial, i la continuïtat 
del qual s’ha garantit 

durant la pandèmia de la COVID-19, reforçant les mesures per als col·lectius vulnerables. 

També es reconeix la posició d’Agbar com un referent a nivell mundial en la gestió de l’aigua, en 
un moment en el qual la creixent escassetat dels recursos hídrics i el desafiament mundial del 
canvi climàtic exigeixen una gestió basada en el coneixement, l’experiència i la innovació. 

Àngel Simón (Manresa, 1957) és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Ha exercit la seva professió d’enginyer en diverses companyies, ha sigut gerent de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 1995 es va incorporar al Grup Agbar, del qual és president 
des de 2010. Com a part del grup SUEZ, des de 2013 és vicepresident executiu, actualment a 
càrrec d’Europa del Sud i Amèrica Llatina. 

 

 

 

Sr. Àngel Simón Grimaldos 

Medalla d’Honor 
Empresari de l’Any 
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Foment del Treball 
reconeix Martín Pérez 
Lombarte, promotor 
espanyol amb més de 30 
anys de trajectòria 
professional en el sector 
cultural, amb la Medalla 
d’Honor a la Trajectòria 
Empresarial. 

Pérez Lombarte és el 
director de festivals com 
Jardins Pedralbes o 

Mil·lenni. L’any 1997 va fundar la seva empresa Concert Studio, amb la qual ha dut a terme gires 
nacionals i internacionals de grans artistes com Els Tres Tenors (concert al Camp Nou, París, 
Ohio, Monterrey, etc.), Sting, Mariah Carey, Julio Iglesias o Charles Aznavour. El 1999 va crear el 
Festival Mil·lenni, que actualment celebra la seva 22ª edició. Aquest festival ha dut a terme més 
de 1.000 concerts i ha convocat 685.374 espectadors. S’ha convertit en un dels cicles més 
importants de Barcelona que té lloc a les principals sales barcelonines, des del Palau Sant Jordi, 
Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana i també a sales com Razzmatazz, Apolo o 
Sala Barts, entre altres. 

L’any 2000 i fins l’any 2011, va crear i produir el Festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, 
Girona. En poc temps es va convertir en un referent dels festivals d’estiu, arribant a ser 
considerat el segon millor festival d’estiu pel diari anglès ‘The Independent’. L’any 2013 va crear 
el Festival Jardins Pedralbes, que ha obtingut el premi a “Millor Festival d’Espanya”. L’èxit 
mediàtic i el suport del públic han fet que aquest festival s’hagi convertit, en només vuit edicions, 
en la cita de l’estiu de Barcelona, equiparable en notorietat a altres projectes amb una 
trajectòria amplíssima. 

L’any 2017 va tenir lloc la primera edició del Festival Internacional de Música de Cambrils 
produïda i organitzada per Concert Studio. Aquest festival compta amb 46 edicions, sent el més 
longeu de Catalunya. El 2019 va produir la gira del mestre André Rieu i el seu Johann Strauss 
Orchestra per Espanya, aconseguint un èxit memorable al WiZink Center de Madrid, el Bilbao 
Arena i el Palau Sant Jordi de Barcelona, amb un impacte mediàtic altíssim i aconseguint més de 
50.000 assistents durant tres concerts sold out el novembre de 2019. 

Sr. Martín Pérez Lombarte 

Medalla d’Honor 
Trajectòria Empresarial 
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XIII Premis Carles Ferrer Salat 

 

Compromís Social 

Fundació Superacció 

 

Innovació 

Iberboard 

 

Medi Ambient 

Epson 

 

Internacionalització 

Frit Ravich 

 

Igualtat 

Mercabarna 

 

Pime de l’Any 

PICVISA 
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Fundació Superacció, entitat sense ànim de lucre, ha rebut el premi Carles Ferrer Salat en la 
categoria de Compromís Social. Foment ha volgut premiar la trajectòria de la fundació pels seus 
resultats d’èxit i el seu creixement en els últims anys, atenent el 2019 a més de 650 joves de la 
ciutat de Barcelona. Des dels seus inicis un total de 1.700 joves són els que han participat en el 
projecte. 

Superacció neix a principis del 2013 integrada per professionals dins dels seus àmbits d’actuació, 
que de forma desinteressada s’impliquen perquè aquest projecte es pugui dur a terme. 

L’esport i l’educació són els eixos principals de la metodologia que ha desenvolupat Superacció 
per a la inserció social de joves en risc d’exclusió. L’esport, concretament l’entrenament del 
triatló serveix com a vehicle per a col·laborar amb els joves que per diferents motius han estat 
maltractats pel “sistema” o no han tingut l’oportunitat per conèixer i desenvolupar les seves 
eines necessàries per a poder-se adaptar a la societat. 

Gràcies a la confiança de l’Ajuntament de Barcelona, DGAIA, entitats col·laboradores i empreses 
privades Superacció avui compta amb 3 espais on atendre els joves, entre ells dos centres 
d’acollida, un de menors i un altre de joves migrants en situació de regulació i inserció social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundació Superacció  
Premi Carles Ferrer Salat 

Compromís Social 
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Iberboard Mill, quart fabricant europeu de cartró gràfic i únic de la Península, i que compta amb 
Scranton al seu accionariat com a soci capitalista, ha rebut el Premi Carles Ferrer Salat en la 
categoria d’Innovació pel desenvolupament i posada en marxa amb èxit d’una tecnologia que 
incorpora la farina de closca d’avellana com a matèria primera en el seu procés de fabricació. La 
fàbrica d’Iberboard es troba a Alcover, on es disposa d’aquest residu agrícola. La incorporació 
de la farina de closca d’avellana com a matèria primera del cartró gràfic és un projecte 
d’economia circular en sintonia amb la zona. Actualment està en fase de patent europea i és 
reproduïble en altres fàbriques de paper i cartró amb residus de fruits secs. 

La closca d’avellana és un subproducte de la indústria de l’avellana de gran importància a la 
província de Tarragona. Iberboard aprofita aquesta matèria primera de proximitat i la introdueix 
en la seva producció de cartró gràfic. La barreja idònia de matèria primera millora l’aspecte i 
algunes propietats mecàniques del cartró. El producte final és 100% reciclable i, un cop fora d’ús, 
pot ser recuperat i passar a formar part de matèries primeres per a la fabricació de paper i cartró. 

Iberboard es posa en marxa el febrer de 2018, recolzada pel fons d’inversió Scranton com a soci 
capitalista i majoritari, modernitzant unes instal·lacions d’una antiga fàbrica de paper, amb un 
projecte empresarial basat en l’R+D per al desenvolupament de solucions basades en l’ús de 
cartró 100% renovable, reciclable i biodegradable. Actualment compta amb una plantilla de 144 
treballadors i té presència estable a més de 50 països. L’empresa Iberboard desenvolupa 
activitats relacionades amb la fabricació, transformació i comercialització de cartró gràfic sota 
la marca de Dorexpack. 

En l’actualitat, Iberboard ha desenvolupat nous productes per a abordar sectors com el 
packaging alimentari i la comunicació visual, amb la vocació de reemplaçar embalatges i rètols 
de plàstic o derivats per materials basats en paper i paper reciclat. Amb això complementa els 
sectors tradicionals que consumeixen cartró gràfic com l’enquadernació de llibres, carpetes i 
arxivadors, fabricants de jocs de taula, trencaclosques, mostraris, displays, entre altres. 

 

 

 

 

 

Iberboard 

Premi Carles Ferrer Salat 
Innovació 
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Epson, líder global en innovació aplicada a les àrees d’impressió, comunicació visual, robòtica, 
tecnologia “dry fiber” per a economia circulars i sensors, ha rebut el premi Carles Ferrer Salat en 
la categoria de Sostenibilitat per la seva llarga trajectòria de compromís amb la transició digital 
sostenible de l’ecosistema empresarial. Foment ha volgut destacar els esforços d’aquesta 
companyia per impulsar un canvi positiu en l’ús de les tecnologies en entorns empresarials que 
facin possible una doble transició, digital i ecològica. 

Epson es va fundar el 1942 a Suwa-Nagano, Japó, basant-se en una cultura de respecte pel medi 
ambient, que ha estat present des del primer moment amb tecnologies com EcoTank, business 
inkjet, projecció interactiva, ulleres de realitat augmentada, impressió tèxtil digital o robòtica. 
La sostenibilitat sempre ha estat present en el seu ADN. L’objectiu d’Epson és convertir-se en 
una companyia indispensable que utilitzi les seves tecnologies eficients, compactes i d’alta 
precisió per a assolir els objectius de sostenibilitat en una economia circular. La companyia té la 
seva seu per Espanya i Portugal a Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epson 

Premi Carles Ferrer Salat 
Medi Ambient 
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Frit Ravich ha rebut el premi Carles Ferrer Salat en la categoria d’Internacionalització . És una 
empresa familiar fundada el 1963 per Josep Mª Viader, actual president, i dirigida des de 1997 
per Judith Viader. Dedicada al sector de l’alimentació, produeix patates xips, snacks i fruits secs 
amb marca pròpia. Compta amb un model de negoci dual dedicant-se també a la distribució dels 
seus productes i de les principals marques nacionals i internacionals. 
 
Frit Ravich té la seva seu corporativa a Maçanet de la Selva, Girona, municipi on es va originar 
l’empresa i on segueix actualment, amb el seu centre d’oficines centrals, logística i producció. 
Aquest 2020, l’empresa ha exportat 15 milions de bosses de producte Frit Ravich a més de 20 
països. 
 
La seva evolució ha estat ascendent al llarg de la seva història. En la seva última dècada ha 
consolidat l’expansió de la firma i ha duplicat la seva xifra de negoci. Actualment està immersa 
en una transformació digital, fruit del seu esperit inversor i innovador que la caracteritza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frit Ravich 

Premi Carles Ferrer Salat 
Internacionalització 
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Mercabarna, el polígon alimentari de Barcelona, ha rebut el Premi Carles Ferrer Salat en la 
categoria d’Igualtat. Mercabarna concentra els mercats majoristes d’aliments frescos per 
abastiment de mercats municipals, supermercats i comerços del barri, el sector de l’hostaleria i 
de la restauració. En el recinte operen prop de 700 empreses especialitzades en la 
comercialització, manipulació i exportació i importació de productes alimentaris. 

El volum de comercialització -2,5 milions de tones d’aliments distribuïts- i d’activitat -7.500 
treballadors directes- converteixen Mercabarna en un motor econòmic de primer ordre. Arran 
de la pandèmia, ha reivindicat el seu posicionament com a servei essencial, gràcies a la feina 
ininterrompuda d’empreses i professionals que han garantit l’abastiment alimentari. 

Mercabarna S.A. aplica en les seves polítiques de gestió de RRHH pràctiques que fomenten la 
igualtat de gènere, promouen la conciliació i eviten la discriminació. Tot això en un entorn segur 
i saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercabarna 
Premi Carles Ferrer Salat 

Igualtat 
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PICVISA, que ha rebut el premi Carles Ferrer Salat en la categoria Pime de l’Any, és una empresa 
catalana i innovadora de base tecnològica que ofereix solucions basades en robòtica, 
intel·ligència i visió artificial orientades al mercat nacional i internacional. Dissenya, desenvolupa 
i produeix equips de selecció i classificació per materials valoritzables. A més, la seva tecnologia 
de separació òptica també s’utilitza en la indústria farmacèutica, en l’alimentària i en altres 
sectors on existeixin processos de producció, selecció i qualitat. 

PICVISA està present a més de 15 països amb més de 250 equips instal·lats, posicionant-se com 
a un actor innegable al mercat ibèric, però també en l’internacional. 

Els seus equips poden seleccionar i classificar materials per composició, forma i/o color basant-
se en el seu propi software. 

La seva missió és desenvolupar tecnologies de separació i classificació, sota una innovació 
contínua del producte que els permeti oferir la millor solució als seus clients en un entorn de 
canvis constants. Com a empresa de base tecnològica els seus valors són, a més de la innovació, 
la tecnologia, la sostenibilitat i l’orientació al servei. 

El seu lideratge en el mercat de separadors òptics per a automatitzar i optimitzar plantes de 
reciclatge es deriva de la seva decidida aposta per la innovació, la cerca de la millora contínua i 
l’optimització de recursos. Amb les seves solucions de visió i intel·ligència artificial ajuda les 
empreses a ser més competitives reduint els seus costs i millorant la seva productivitat. 

 

 

  

PICVISA 

Premi Carles Ferrer Salat 
Pime de l’Any 
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Edicions anteriors 

2019 

Medalles d’Honor:   

Empresari de l’Any                                    Luca de Meo 

Trajectòria Empresarial                             Sebastià Salvadó, in memoriam 

     Miquel Valls, in memoriam   

 
Premis CFS:    
 

Compromís Social                                     Torrons Vicens 

Innovació    Schneider Electric España 

Internacionalització   Castañer 

Medi Ambient    CELSA Group 

Igualtat     Nestlé 

Pime de l’Any     BYHOURS 
 

2018  

Medalles d’Honor:   

Empresari de l’Any                                     Francisco Reynés 

Trajectòria Empresarial                          Joan Pujol 

Trajectòria Artística i 

transcendència social                              Montserrat Caballé, in memoriam  

 
Premis CFS:    
 

Compromís Social                                    Aigües de Barcelona 

R+D     Cellnex Telecom 

Internacionalització   Grupo Cañigueral 

Medi Ambient    Nufri 
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2017  

Medalles d’Honor:   

Empresari de l’Any   Ana Botín 

Trajectòria Empresarial   Juan Antonio Samaranch, in memoriam 

Especial Compromís   Alfredo Molinas 

  
Premis CFS:    
 

 R+D+i     Barcelona Tech City 

Internacionalització   Roca Corporación Empresarial 

Medi Ambient    MANGO 

Compromís Social   Fundación Repsol 

 

2016  

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Any   Francisco Javier García Sanz  

Trajectòria Empresarial   Javier Godó 

  
Premis CFS: 
  
R+D+i     Grupo Carnisa 

Internacionalització   Grupo Indukern 

Medi Ambient    Salgot 

Compromís Social   Condis Supermercats 

 

2015 

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Any   Sol Daurella 
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Trajectòria Empresarial  Leopoldo Rodés, in memoriam 

  
Premis CFS: 
 
 

 R+D+i     Freixenet 

Internacionalització   Abertis Infraestructuras 

Medi Ambient    Basf Española 

Empresari de futur   Jordi Priu 

 

2014 

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Any   Carlo Umberto Bonomi 

Trajectòria Empresarial   Mariano Puig 

  
Premis CFS: 
 
R+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: 
 
R+D+i     Lucta 
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Internacionalització   Taurus Group 

Medi Ambient    Nestlé España 

Empresari de futur   Xavier Badia 

 

2012 

Medalles d’Honor: 

Empresari de l’Any   Clemence Cheng 

Trajectòria Empresarial   José Manuel Lara 

  
Premis CFS: 
 
 R+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: 
 
R+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 

  
Premis 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: 

 

 

 

 


