El grup farmacèutic Roche obre Roche Diabetes Care Spain a Sant Cugat
La nova companyia està enfocada a la innovació en l'àmbit de la gestió i el tractament de les malalties cròniques,
especialment la diabetis, malaltia que pateixen quasi 6 milions de persones a Espanya. La seva seu, a Sant Cugat
del Vallès, dóna feina a 200 persones, la meitat de les quals corresponen a llocs de treball de nova creació. [+]

Ficosa contractarà aquest any a 82 enginyers per al seu Centre Tecnològic de Viladecavalls
Les noves incorporacions es dedicaran a divisió d’automoció i també cobriran posicions relacionades amb sectors en
expansió per a la companyia com els equipaments mèdics, la mobilitat, l’electrònica de consum i la industrial.
A Viladecavalls es troba el centre d’R+D de tot el grup Ficosa, que dóna treball a 540 enginyers dels 739 que formen
part de tota la companyia a escala global. [+]
El Grup Goded inicia un procés de reindustrialització amb l’adquisició de la planta Mondi
La nova planta del Grup Goded, empresa referent en el tall i mecanitzat del metall industrial, començarà a funcionar
aquest 2016 i suposarà la creació de 50 nous llocs de treball per aquest municipi, on fa anys que desenvolupa la
seva activitat.
El projecte industrial ha estat fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Polinyà i Mondi, antic propietari de les
instal·lacions, per a dur a terme un procés de reindustrialització i garantir un pla d’ocupació sostenible i viable per a la
localitat. El grup donarà prioritat en els processos de selecció de personal als extreballadors de Mondi. [+]

Vernis Motors exporta motors elèctrics a la Xina
L'empresa de motors elèctrics , ubicada a Sabadell, ha començat a exportar a la Xina. La firma, que va començar a
vendre a l'Índia el 2014 i que aquest any ha arribat al sud-est asiàtic, ha justificat en un comunicat la seva presència
en un mercat "tan competitiu" com és el xinès per la qualitat i disseny en motors d'alta eficiència. L'empresa
vallesana té una facturació de 8.250.000 euros, una plantilla de 50 persones, i entre els seus clients hi ha empreses
nacionals i internacionals del sector de la construcció, piscines i mobilitat elèctrica, entre d'altres. [+]

Terrassa tindrà un nou gran centre comercial al Sector Montserrat la primavera de 2017
El projecte d’àrea comercial està impulsat per la promotora City Grove, que crearà 30.535 metres quadrats destinats
a la venda, just al costat de l'Eroski. Ja hi ha confirmats Mercadona i Bricomart en dos dels 14 locals disponibles. A
banda hi ha previst un aparcament subterrani de 1.015 places i un autorrentat de cotxes. [+]

Caprabo obre a Terrassa el seu supermercat número 20 del Vallès Occidental
La cadena catalana de supermercats Caprabo obre la seva vintena franquícia a la comarca, que s’ubicarà a la plaça
nova de Terrassa. Amb 250 metres quadrats, el nou establiment donarà feina a sis persones i serà el sisè negoci de
la firma catalana a Terrassa. [+]
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