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Anna Alzamora guanya el Premi
Dona Empresària 2019 de Catalunya
És la gerent d'Alzamora Carton Packaging, empresa fundada a Olot fa 119 anys,
amb seus a la capital de la Garrotxa, a Sant Joan les Fonts i a Girona

Anna Alzamora durant el lliurament del guardó a Madrid. | @caixabank_cat.

Anna Alzamora, gerent d'Alzamora Carton Packaging (http://www.alzamora.com/inici/inici.php) ,
va rebre el Premi Dona Empresària 2019
(https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/gonzalo-gortazar-lliura-els-guardons-territorialsdel-premi-dona-empresaria-caixabank-2019_ca.html?id=41813#) de Catalunya de mans del
conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar -que convocava aquest guardo per tercera
vegada-, el passat 5 de juliol a Madrid. Aquest premi reconeix la trajectòria professional i el talent
de les directives líders a l'estat espanyol i s'ha atorgat a 13 dones mes, que optaran a ser la
representant espanyola en els International Women's Entrepreneurial Challenge (IWEC) Awards
2019 (https://www.iwecfoundation.org/2019-conference/) , que es lliuraran a Nova Delhi (Índia) el
pròxim 12 de novembre.
Alzamora Group té el seu origen en un taller d'impremta que va fundar Pere Alzamora i Michel
l'any 1900 a la ciutat d'Olot. Més de 100 anys després, el petit taller s'ha convertit en un potent
conglomerat de tres empreses -amb seus a la capital de la Garrotxa, Sant Joan les Fonts i
Girona-, referents del seu sector a Europa. En l'actualitat, la seva gamma de productes
diversificada i completa està al servei d'un ampli ventall de clients dels sectors més dinàmics de
l'economia mundial.
Aquesta transformació és el resultat de l'esforç i del talent de tres generacions de la família
Alzamora que, com Anna Alzamora, han sabut recolzar-se en un equip humà de primer ordre, amb
els ulls oberts al món i decididament llançada cap al futur.
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La primera edició dels guardons IWEC Awards va tenir lloc a Barcelona el febrer de 2007 i,
posteriorment, s'han celebrat a Nova York (2008), Nova Delhi (2009), Ciutat del Cap (2010),
Nova York (2011), Barcelona (2012), Lima (2013), Estocolm (2014), Istanbul (2015), Brussel·les
(2016), Seattle (2017) i Xangai (2018).
El 2018, aquests premis internacionals van reconèixer la trajectòria de 48 empresàries procedents
de 20 països. Les empreses que dirigeixen aquestes dones registren una facturació global superior
als 1.700 milions de dòlars i ocupen a més de 48.000 persones.
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