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Dijous, 23 de setembre de 2010 Economia
ESPECIAL IV NIT DE L’EMPRESA DE RUBÍ

Pluja de guardons en la IV Nit de l’Empresa de Rubí
Electricfor, Eurofrangance, Top Cable, Continental 
Automotive, Roche Hermanos, Duplico 2000 i el 
Mercat Municipal van ser les empreses reconegudes

Unes 300 persones van assistir a l’acte que va 
tenir lloc al teatre municipal La Sala amb un nou 
format que substituia al sopar d’altres edicions

Els forts aiguats de di-
vendres al vespre no van 
poder desdibuixar un altre 
pluja, en aquest cas la 
de reconeixements a les 
empreses locals que es 
va viure al teatre muni-
cipal La Sala, en el marc 
de la IV Nit de l’Empresa 
de Rubí. 

Més de 300 persones, 
entre autoritats i repre-
sentants del teixit indus-
trial rubinenc, van plantar 
cara als intensos xàfecs 
per assistir a un acte amb 
el qual es volia premiar 
la bona tasca i els bons 
resultats de les empreses 
rubinenques tot i la crisi 
econòmica.

El periodista rubinenc 
Jordi Margarit va ser l’en-
carregat de presentar 
aquesta edició, amb no-
vetats en el seu format, ja 
que enguany es va apos-
tar per un acte més auster: 
lliurament de guardons 
i aperitiu pels assistents, 
enlloc del sopar d’altres 
edicions.

Els guardonats
Pel que fa als premiats, 
l’Ajuntament va reconèi-
xer a Electricfor SA, per la 
seva trajectòria històrica i 
d’arrelament de l’empre-
sa a la ciutat, i a Euro-
fragance SL i Top Cable 
SA, per promoure Rubí 
a l’exterior a través de la 
seva activitat. El consistori 
també va premiar a Con-
tinental Automotive Spain 
SA, pel foment d’una ocu-
pació de qualitat amb una 
contractació laboral inde-
finida del 99% i a Roche 
Hermanos SA, pel foment 
de la igualtat d’oportuni-
tats entre homes i dones, 
fomentant mesures de 
conciliació de vida laboral 
i familiar. Finalment, l’ad-
ministració local també va 
reconèixer amb una men-
ció especial l’Associació 
d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal per la seva 
trajectòria empresarial, 
la dinamització comercial 

del centre de la ciutat i 
l’aposta en la renovació 
de les instal·lacions del 
Mercat Municipal. 

A més, la Mútua Egar-
sat va atorgar a Duplico 
SL un guardó pel foment 
i la promoció de la se-
guretat i la salut laboral. 
Egarsat va valorar la im-
plantació d’una cultura i 
una política de prevenció 
que, més enllà dels requi-
sits legals establerts, vol 
aconseguir uns nivells de 
seguretat i salut laboral en 
línia amb els més exigents 
estàndards. 

Ana Espada, repre-
sentant de Continental 
Automotive, va prendre 
la paraula en nom de tots 
els guardonats i va agrair 
aquests reconeixements 
que “són un estímul per 
continuar treballant per 
fer les nostres empreses 
fortes, competitives i vi-
sibles”. Per Espada, els 
premis són un reconeixe-
ment col·lectiu a l’esforç i 
la il·lusió i a la feina duta 
a terme “pels homes i do-
nes que formen part de les 
nostres empreses”. 

La IV Nit de l’Empresa 
de Rubí va comptar amb 
l’assistència de la delega-
da territorial del Govern, 
Carme San Miguel, i del 
president de l’associació 
d’empresaris de Rubí, 
Fòrum Cecot Rubí, Jordi 
Parera, a banda de l’al-
caldessa, Carme García, 
que va cloure l’acte.

Canvis profunds 
Jordi Parera va insistir en 
la necessitat de fer canvis 
profunds per garantir 
la continuïtat del teixit 
empresarial de Rubí, res-
saltant que cal apostar 
per la competitivitat i la 
productivitat, fomentant 
les exportacions, incen-
tivant la innovació i esti-
mulant l’excel·lència en 
tots els àmbits, sobretot 
en l’educatiu. El president 
de Cecot Rubí va reivindi-
car més infraestructures i 
equipaments per afavorir 
el desenvolupament em-

presarial i econòmic, no 
només en l’àmbit munici-
pal, sinó també supramu-
nicipal, com l’estació de 
l’AVE al Vallès, la conne-
xió de l’AP-7 amb l’AP-2 
o el desenvolupament de 
l’Arc Mediterrani. 

“Rubí ha d’apostar 
per la seva indústria per 
garantir els nivells de 
prosperitat dels seus ciu-
tadans i ho ha de fer 
sense complexes”, va 
apuntar mentre afegia 
que “un Rubí on les em-
preses no prosperin serà 
un Rubí sense futur”. 

Per la seva banda, 
Carme San Miguel va 
agrair a les empreses 
locals “l’esforç que feu 
per seguir donant llocs 
de treball en una ciutat 
fabril que treballa per 
mantenir-se”. 

Convertir la crisi en 
oportunitat
Finalment, l’alcaldessa 
de Rubí va recordar que 
“el moment no és òptim”, 
però que “hem de ser ca-
paços de convertir aques-
ta crisi en una oportunitat 
per a les empreses, per 
als treballadors i per a la 
ciutat”, sumant esforços 
de cara al futur. García 
va insistir en què Rubí vol 
reivindicar el seu passat i 
present industrial i ajudar 
a construir la indústria del 
segle XXI. 

La màxima responsa-
ble municipal va assenya-
lar algunes de les claus 
que creu que són impres-
cindibles per fer front el 
futur local amb optimis-
mes. Entre aquestes “la 
construcció conjunta d’un 
projecte econòmic basat 
en la producció real, però 
amb canvis profunds en 
el sistema de generació 
d’energia per fer-la sos-
tenible”. Per a García, 
l’economia ha de tenir 
per objectiu donar res-
posta a les societats i no 
només a les necessitats 
de major benefici d’un 
sistema financer que té 
molt de ruleta russa. 

Foto de família dels guardonats, amb algunes de les autoritats presents a l’acte.

Els assistents van poder conversar d’una manera informal durant un còctel que es va oferir un 
cop finalitzada la cerimònia de lliurament de guardons.

La intervenció de l’alcaldessa, amb un missatge de confiança, va posar el punt i final als reco-
neixements empresarials. 
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