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Vallès
Bones Notícies
Epson converteix Sant Cugat del Vallès en la seva nova seu catalana
La multinacional nipona Epson ha inaugurat aquest dijous al migdia la seva nova seu
corporativa a Sant Cugat del Vallès, que controlarà tota la zona de la península Ibèrica.
La firma ha fet una inversió de més de 2 milions d'euros per a les noves instal·lacions
de més de 3.000 metres quadrats. [+]
Bricomart obrirà un centre a Terrassa i crearà 100 llocs de feina
La companyia dedicada a la venda de materials de la construcció Bricomart obrirà
enguany pels volts de l’estiu un nou centre a Terrassa. Aquest serà el segon centre a
Catalunya d’aquesta cadena de bricolatge, després del magatzem que tenen a Sant
Quirze del Vallès, i donarà feina a un centenar de persones. El nou magatzem estarà
situat al centre comercial Terrassa Plaça i tindrà una superfície de venda de més de
9.400 metres quadrats. [+]

La més alta tensió s’instal·la a Terrassa per fer recerca
Ubicat a Terrassa, AMBER és un nou centre de recerca únic a Europa per investigar
amb l’ultra alta tensió. La finalitat és que els projectes sorgits en aquest laboratori
puguin servir per reduir la despesa en llum de les empreses, però també dels
consumidors. Els creadors d’aquest centre són l’empresa SBI Connectors i la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es tracta d’un laboratori innovador, ubicat
als espais de l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa (IPCT), que està equipat amb
un generador d’ultra alta tensió en corrent continu de fins a 1,5 milions de volts. Fa 13
metres, i tot plegat fa que sigui la torre de més alta tensió d’Europa i el generador més
gran d’aquest tipus a l’Estat. [+]
Proquimia Cosmetics inicia la seva estratègia d’internacionalització per Àfrica
La companyia especialitzada en producció i envasat de productes cosmètics i de
perfumeria preveu iniciar operacions comercials al nord i centre d’Àfrica durant la
segona meitat d’aquest any. El salt a Àfrica s’emmarca en l’estratègia
d’internacionalització que ha iniciat aquesta empresa amb seu a Ripollet i que
contempla també l’expansió a França. [+]

L’empresa Zeta Espacial obrirà una nova planta a Mèxic
El fabricant del conegut caramel carbonatat Peta Zetas ha adquirit un terreny de
40.000 metres quadrats a la ciutat de Toluca (Mèxic) per a reforçar la seva presència
en els mercats americans. La nova planta, que no es troba molt lluny de l’actual fàbrica
–també situada a Toluca- estarà especialitzada en embalatge i manipulació. La ciutat
es troba a 80 kilòmetres de Ciutat de Mèxic, disposa d’un aeroport internacional i en
els darrers anys s’està convertint en un pol de desenvolupament industrial. [+]
Lamp Lighting s'integra a Nordeon Group
L'empresa vallesana Lamp Lighting ha arribat a un acord d'integració amb la
multinacional del sector de la il·luminació Nordeon Group, un dels fabricants més
importants del món de sistemes d'il·luminació, amb seu a Holanda. L'acord inclou que
Lamp Lighting mantingui la marca i el catàleg de productes, i la fabricació es mantindrà
a Terrassa, seu central de la companyia, amb la plantilla i l'equip de treball actuals. [+]

Font: notícies publicades a mitjans de comunicació i/o webs d’organismes als mesos de
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