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Vallès
Bones Notícies
Norte-Eurocao obre una nova planta a Viladecavalls
L’empresa catalana Norte-Eurocao, amb seu a Olesa de Montserrat, ha adquirit uns
terrenys de 27.000 m2 a la localitat de Viladecavalls, per construir-hi una nova
fàbrica. Norte-Eurocao, que forma part del grup Holdfood, és líder de mercat en la
fabricació de semielaborats per a la indústria i l’artesanat de forn de pa i pastisseria,
galetes i gelats. La nova fàbrica comptarà amb 12.000 m2 de superfície construïda, i
es preveu que estigui finalitzada per al 2018. [+]

Instaled inverteix al voltant de 700.000 euros per instal·lar-se a Sabadell
Instaled, dedicada a la planificació i implantació de productes d’il·luminació
especialitzats en eficiència energètica, ha invertit al voltant de 700.000 euros per al
seu nou centre logístic a Sabadell. El nou centre és una superfície aproximada de
800 m2, repartits en zones de càrrega i descàrrega, oficines, magatzem, un espai de
‘showroom’ i una botiga per a particulars i professionals. [+]

Rubí Indústria de Cremalleres es rellança amb al suport de la Generalitat
Rubí Indústria de Cremalleres ha aconseguit superar el concurs de creditors i
rellançar la seva activitat. La intervenció de la Generalitat ha ajudat a recuperar i
consolidar l’activitat de la històrica empresa rubinenca fins el punt que recentment ha
formalitzat 15 noves incorporacions a la seva plantilla. [+]
L’empresa cosmètica Natura Bissé construeix una nova seu corporativa a
Cerdanyola
L’empresa cosmètica Natura Bissé ha començat a construir una nova seu corporativa
al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès, que també comptarà amb un centre
d’investigació, comercialització i logística, una fàbrica i una zona dedicada a la
formació i a la innovació. [+]
Zero 2 Infinity escull l’EITI Barberà per dur a terme la seva activitat industrial
El 14 de juny es va tancar l’acord que permetria a l’empresa aeroespacial Zero 2
infinity desenvolupar el seu projecte industrial en l’Ecosistema Innovador Tecnològic
Industrial (EITI) de Barberà del Vallès. La companyia preveu portar persones a
l’espai amb globus d’heli, tot i que el seu principal negoci actual es basa en pujar
satèl·lits o experiments a l’estratosfera. [+]

Everis inaugura una oficina a Sant Cugat
La consultora multinacional de negoci Everis ha inaugurat una oficina a Sant Cugat
del Vallès. Els 110 empleats que acollirà la nova seu estaran especialitzats en
solucions d’externalització de processos de negoci o Business Process Outsourcing.
[+]

ALDI obre la seva primera botiga a Sant Cugat
El passat 1 de desembre ALDI va obrir la seva primera botiga a Sant Cugat. Amb
aquesta nova incorporació, ALDI suma 29 establiments a la província de Barcelona i
55 a Catalunya. Així mateix, ALDI ha contribuït en la recuperació i
documentació d’un jaciment arqueològic d’interès situat en la parcel·la on anirà ubicat
el nou establiment. [+]
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