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Vallès
Bones Notícies
Nifco produirà peces per Seat i Volkswagen des de Terrassa
Nifco ha aconseguit contractes amb diverses firmes automobilístiques que fabriquen a
Espanya per proveir-los de components durant els pròxims cinc anys per un valor de
27,5 milions d'euros. Les peces es fabricaran a la planta de l'empresa a Terrassa, que
ha estat ampliada per reforçar la producció i que ha incorporat nova maquinària, amb
l'objectiu d'incrementar un 25% la facturació el 2017 i arribar als 220 treballadors. [+]
La multinacional japonesa Epson Ibérica es trasllada a Sant Cugat
Epson Ibèrica, filial del Grup Epson per a Espanya i Portugal, trasllada aquest mes de
setembre les seves oficines centrals a Sant Cugat, concretament al Business Park
Sant Cugat, a davant del Centre Comercial. El nou emplaçament compta amb més de
3.000 metres quadrats d'oficina i s'hi traslladaran el centenar de treballadors que
actualment té la companyia a Cerdanyola. Epson és una companyia tecnològica líder
en l'àmbit mundial, dedicada a connectar persones, coses i informació a través de
tecnologies pròpies, eficients, compactes i d'alta precisió. [+]
L’Alstom de Santa Perpètua fabricarà el metro de Lima
La planta d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda fabricarà vint trens per la Línia 1 del
Metro de Lima, a Perú. La planta vallesana s'encarregarà del disseny, la fabricació i la
posada en marxa dels combois. L'entrega es completarà l'any 2019. [+]
Pluggo endolla el cotxe elèctric al pàrquing comunitari
La startup de Sant Cugat Pluggo (Plug & Go Solutions) ha patentat un sistema que
permet recarregar els cotxes elèctrics en el quadre elèctric dels pàrquings de la
comunitat de veïns i assignar el consum a cada usuari. Mitjançant el nou sistema,
denominat Pluggo Energy Management, no és necessari realitzar una nova alta de
subministrament elèctric i, per tant, l'usuari estalvia des del primer dia. La instal·lació
queda amortitzada en pocs mesos i evita els imports fixos que apliquen en les factures
les empreses proveïdores d'energia elèctrica, segons expliquen donis de l'empresa. [+]
Dos empreses italianes compren Nupik, líder de vaixelles d’un sol ús
Flo i Dopla, empreses italianes del mateix sector, adquireixen a les famílies fundadores
el 100% del fabricant de gots i plats de plàstic. Amb planta a Polinyà, l’empresa va
facturar 78 milions l’any 2015. [+]

GFT signa una aliança amb Fidor per treballar en la banda digital
GFT Technologies, amb seu a Sant Cugat, ha signat una aliança estratègica amb
l’empresa de software bancari Fidor per millorar els seus serveis en l’àmbit digital. De
fet, les dues companyies ja han desenvolupat conjuntament la plataforma O2 banking
a Alemanya i volen ampliar la col·laboració a la creació de prototips i vendes
internacionals. El laboratori d’Innovació Digital de GFT, que opera des de Sant Cugat,
ha estat l’encarregat del projecte per part de la consultora. [+]
STINGbye exporta samarretes antimosquits al Brasil per combatre el zika
L’empresa tèxtil STINGbye de Terrassa ha dissenyat i fabricat unes samarretes que
repel·leixen als mosquits i altres insectes, i que exporten a Brasil com ajuda per a
combatre el virus Zika. Aquestes samarretes són aptes per a tots els públics i no
generen cap tipus d’al·lèrgia. [+]
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