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Vallès
Bones Notícies
NIFCO inverteix 1,5 milions en l’ampliació de la seva planta de Terrassa
Gràcies a aquesta ampliació, que ha suposat un augment del 15% de la superfície total
de producció, NIFCO incorporarà a la fàbrica tretze noves màquines, dues d’elles de
manera immediata, i crearà una nova secció d’acoplament per a millorar l’atenció al
client i captar nous projectes de firmes d’automoció. L’empresa, a més, preveu ampliar
la seva plantilla en els pròxims mesos, arribant a les 220 persones. [+]

Alstom Espanya desenvoluparà la primera fàbrica 4.0 del sector ferroviari a
Santa Perpètua de Mogoda
El centre industrial d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda es convertirà en la promera
fàbrica 4.0 del sector ferroviari a Espanya, segons els plans anunciats per Alstom. La
companyia aposta d’aquesta manera per la transformació digital, amb un pla que
contempla tant la integració de les últimes tecnologies com la potenciació del seu
capital humà. [+]

L’empresa Hidrotec, especialitzada en el manteniment i rehabilitació de
xarxes de sanejament urbanes, industrials i privades, ha inaugurat la seva
nova planta a Rubí.
L’empresa Hidrotec, especialitzada en el manteniment i rehabilitació de xarxes de
sanejament urbanes, industrials i privades, va inaugurar divendres les seves
instal·lacions a Rubí, situades al polígon d'activitat econòmica de Cova Solera. La
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nova planta de la companyia, de 3.000 m , permetrà a l’empresa seguir creixent en la
seva activitat empresarial, segons va assenyalar Xavier Yagüe, director executiu i
propietari de la firma empresarial. [+]

L’empresa vallesana Voronet inverteix un milió d’euros en ampliar les seves
instal·lacions
L’empresa Voronet, amb seu a Cerdanyola del Vallès i dedicada a la fabricació i
transformació de cintes i escumes adhesives per a la indústria d’automoció, ha invertit
un milió d’euros en l’ampliació de les seves instal·lacions industrials. Amb una plantilla
de 34 treballadors, Voronet desenvolupa els seus productes per a diferents sectors
industrials, amb clients com Seat, Renault, Vokswagen, Honda y Nissan. [+]

Pradera inverteix vuit milions a Parc Vallès i crea 180 llocs de treball
El grup britànic Pradera i la firma patrimonial Caboel han invertit vuit miliols d’euros en
la remodelació de Parc Vallès, del que són copropietaris amb participacions del 87% i
del 12% respectivament. L’objectiu era transformar part de l’oferta d’aquest complex
situat a Terrassa, que era principalment d’oci i restauració, en superfície comercial per
a llogar-la a marques de moda, alimentació i equipament de la llar, com Nike,
Mercadona i Media Markt. [+]

L'empresa Eurofirms obre la seva primera oficina a Terrassa
L'empresa catalana de recursos humans Eurofirms ha obert la seva segona delegació
al Vallès Occidental i ho ha fet a Terrassa, concretament al passeig 22 de Juliol.
L'obertura d'aquesta nova oficina vol donar resposta a les necessitats de selecció i
contractació del conjunt d'empreses i organitzacions de la comarca, incloent tot tipus
de perfils i activitat sectorials. [+]
Sis empreses vallesanes són candidates als Premis PIMEC
Les 23 personalitats que formen part del jurat dels Premis PIMEC s’han reunit per
estudiar i fer la deliberació corresponent de les 71 candidatures presentades per a
l’edició d’aquest any, procedents de 65 empreses. Entre aquestes, sis radiquen al
Vallès Occidental. [+]

Eurofragance obrirà una fàbrica de fragàncies a Singapur
La companyia catalana, que fins ara tenia un centre de producció a Rubí i un altre a
Mèxic DF, obrirà una tercera fàbrica a Singapur per a proveir al mercat asiàtic, el que
està experimentant un major creixement. [+]

Ability Pharma llicencia un fàrmac amb SciClone a Xina
La biotecnològica Ability Pharma, amb seu a Cerdanyola del Vallès, ha tancat un acord
de licència amb la companyia nord americana per a distribuir el seu fàrmac contra el
càncer ABTL0812 a la Xina i alguns territoris veïns. L’import de la transacció podria
superar els 20 miliols d’euros. [+]
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