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Vallès
Bones Notícies
El Grup Bon Preu obrirà l'Esclat més modern a Sant Cugat
L'empresa destinarà 15 milions d'euros en les obres que començaran al setembre i
s'allargaran fins a l'estiu del 2018. El Grup Bon Preu obrirà l'Esclat més modern de
l'ensenya a Sant Cugat, en concret a l'avinguda de la Via Augusta, al barri de
Volpelleres, segons informa la companyia en un comunicat. Les obres començaran
aquest setembre i es preveu que s'allarguin fins a l'estiu del 2018, quan el nou
supermercat obrirà les seves portes..[+]
Houghton inverteix 2 MEUR a la seu de Barberà del Vallès
La companyia química Houghton Ibérica ha invertit dos milions d'euros a la seva seu
central, situada a Barberà del Vallès, amb la finalitat d'adequar-la com a centre
tecnològic europeu especialitzat. Houghton Ibérica ha ampliat i reformat les
instal·lacions, ha adquirit nova maquinària i components tecnològics especialitzats en
el seu sector, que es focalitza en l'automoció i l'aeronàutica, ha informat la companyia
en un comunicat. [+]
L'holandesa Brightsight escull Sant Cugat per obrir la primera seu internacional
L’empresa de ciberseguretat dels Països Baixos Brightsight ha obert a Sant Cugat del
Vallès la primera seu fora del país i preveu crear-hi 40 llocs de treball en tres anys. La
companyia ha adquirit l’startup catalana Bitwise i això els ha donat “una capacitat i
expertesa inicial molt potent” que els ha empès a establir-se a Catalunya, fet que els
permetrà seguir creixent i estar a prop dels clients que tenen a l’àrea, ha comentat
Xavier Vilarrubla, director de la nova seu. Brightsight ofereix serveis d’avaluació de
seguretat TIC per a altres empreses de tot el món en sectors com els sistemes de
pagament, la identificació electrònica o Internet de les Coses (IoT en les seves sigles
en anglès).[+]
Henkel incrementa un 9,6% les vendes el segon trimestre
La firma alemanya Henkel, amb seu a Montornès del Vallès (Vallès Oriental), ha
experimentat un creixement de vendes del 9,6% durant el 2017, fet que suposa un nou
rècord en les vendes que s'han elevat fins els 5,1 milions d'euros, sobretot gràcies al
creixement dels mercats emergents. Segons informa l'empresa, la contribució de les
adquisicions i desinversions ha suposat un 7,4%, principalment com a resultat de la
compra de The Sun Products Corporation. Les vendes orgàniques, en les quals

s'exclou l'impacte del canvi de divises i les adquisicions i desinversions, també han
obtingut un sòlid creixement del 2,2%. [+]
Ficosa duplica beneficis
Ficosa ha obtingut un benefici net de 25,31 milions d'euros en l'exercici 2016, la qual
cosa suposa multiplicar per 2,5 els seus guanys respecte a l'any anterior, quan va
registrar 9,96 milions d'euros de benefici. El conseller delegat de Ficosa, Xavier Pujol,
ha assenyalat que la previsió de la companyia és que en un horitzó de cinc anys les
vendes provinents de nous productes tecnològics superin els 400 milions d'euros
anuals.[+]
Alfrisa inverteix 8 MEUR per aixecar una nova planta a Polinyà
Alfrisa, companyia especialitzada en peix congelat, ha invertit 8 milions d'euros per
adquirir un terreny de 13.500 metres quadrats i construir una nova planta de 12.000
metres quadrats a Polinyà. Les obres de la nova fàbrica s'allargaran durant un any i
mig, i la instal·lació permetrà emmagatzemar productes fins a -22 graus, comptar amb
nous formats i línies d'envasament, així com la renovar la planta de tonyina
refrigerada, ha informat aquest dimecres en un comunicat. Aquesta operació
d'inversió, que també comprèn 1,5 milions d'euros en la renovació de la planta de
Barberà del Vallès (Barcelona), permetrà a la companyia duplicar la seva facturació en
els propers tres anys, la qual cosa representaria passar de 63 a 120 milions. [+]
Soluciones Reunidas es muda a Montcada
El grup empresarial Soluciones Reunidas s'ha traslladat de Barcelona a Montcada i
Reixac, on ha invertit un milió a adequar una nau industrial de la seva propietat perquè
albergui la seu central del grup. En un comunicat, aquesta companyia, capdavantera
en tractaments anti-corrosió per al sector energètic, industrial i naval, ha precisat que
la nau està situada al polígon industrial Can Cuyás d'aquesta població i que té més de
3.000 metres quadrats de superfície. Les noves instal·lacions del grup empresarial
albergaran la seu corporativa, des d'on 25 persones donen suport a 8 delegacions i a
més de 400 empleats, el parc de maquinària i el departament de R+D+I. [+]
Nifco obre un magatzem a Rubí i crea 26 llocs de feina
L'empresa Nifco Products Espanya, dedicada a la fabricació de components plàstics
per a l'automòbil, ha inaugurat un magatzem al polígon industrial La Plana de Rubí,
equipament que té una superfície de 2.900 metres quadrats. En una nota, Nifco ha
informat que aquest nou magatzem permetrà a l'empresa gestionar les expedicions
que es realitzen des de la planta de Terrassa, l'única que té a l'Estat espanyol. Així,
l'equipament permetrà deixar lliures 525 metres quadrats de la planta egarenca, que
fins ara destinava a magatzems i que es convertiran en sòl productiu. Segons la
companyia, l'equipament generarà 26 llocs de treball. [+]

L'empresa danesa Hempel invertirà 5ME en un centre d'R+D a Catalunya que
comportarà 35 nous llocs de treball
L’empresa danesa Hempel, especialitzada en la fabricació de pintures, invertirà 5
milions d’euros per crear un centre d’R+D a Santa Perpètua de Mogoda que suposarà
la creació de 35 nous llocs de treball, la majoria doctors i enginyers. Es tracta d’un
centre que complementarà la planta de producció, les oficines i les instal·lacions
logístiques de la companyia a Polinyà, a pocs kilòmetres de distància, i que permetrà
consolidar la seu catalana com la segona més important de la multinacional a Europa
després de les oficines centrals a Lyngby, a Dinamarca. [+]

Font: notícies publicades a mitjans de comunicació i/o webs d’organismes als mesos de
juliol, agost i setembre de 2017
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