TELSTAR guanya el Premi Nit del Cercle
Ton Capella, Director General de TELSTAR, S.A., recull el primer Premi Nit del
Cercle, que atorga el Cercle per al Coneixement-Barcelona Breakfast, com a
reconeixement de la incorporació de la innovació, la internacionalització i el
coneixement en la seva activitat industrial.
21 de gener de 2011 – Ahir, dijous 20 de gener de 2011, el Cercle per al Coneixement
– Barcelona Breakfast va celebrar la primera edició de la Nit del Cercle, on es va
atorgar el Premi Nit del Cercle a l’empresa TELSTAR, S.A, com a reconeixement de
l’impuls a la innovació, la internacionalització i el coneixement a través de l’activitat
industrial.
Telstar és una empresa familiar amb tecnologia pròpia que ha anat evolucionant i
transformant-se en funció de les necessitats i expectatives dels seus clients i sectors
d’actuació. Fundada l’any 1963, avui Telstar és un grup empresarial sòlid i potent, que
ofereix valor afegit i solucions personalitzades a les necessitats tecnològiques d’àmbits
tan diversos com l’industrial, la investigació i desenvolupament científic i les ciències
de la vida i la salut. Compta amb un equip humà de 750 persones, té plantes de
fabricació a Espanya, Alemanya, Estats Units, Països Baixos, Regne Unit i Xina i
distribueix els seus propis productes i serveis a més de 100 països. Dedica a I+D un
2% de la facturació total del grup.
Telstar,Circutor i Fluidra van ser les tres empreses finalistes candidates al Premi.
Totes tres havien estat escollides perquè acompleixen, amb escreix, els criteris de
selecció del Premi, amb el qual el Cercle per al Coneixement vol reconèixer l’esforç de
les empreses catalanes per a superar l’actual situació de crisi econòmica.
El Cercle per al Coneixement - Barcelona Breakfast és una associació creada el 2001
amb l’objectiu d’ajudar Catalunya a situar-se en les regions capdavanteres de
l’economia del coneixement, creant valor empresarial i social.
El Sr. Joan Majó, President del Cercle, va reconèixer i agraïr la feina feta per les tres
empreses finalistes a l’hora d’empènyer la transformació de la nostra activitat i la
recuperació de la nostra economia, i va afegir que el premi a una d’elles vol ser un
reconeixement i alhora un crit d’esperança en la potencialitat del país.
A l’acte, que es va celebrar a l’Hotel Alimara de Barcelona, hi van assistir 125
persones del món acadèmic, industrial i professional, tots ells vinculats a l’economia i
la societat del coneixement, entre els quals cal destacar la presència com a convidat
especial del Sr. Salvador Alemany, President del Cercle d’Economia i d’Abertis i
Director del Consell Assessor d’Economia i Creixement, que va pronunciar un discurs
en favor de la industrialització i la innovació de la indústria com a element clau per
sortir de la crisi.
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