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Vallès
Bones Notícies
Millor Battery inaugura una fàbrica a Cerdanyola del Vallès
La jove empresa Millor Battery, fundada l'any 2015, es dedica a la fabricació de
bateries per a cotxes elèctrics i híbrids. L'enginyer industrial cerdanyolenc Baltasar
López, fundador i CEO de Millor Battery, explica que s'ha pres la decisió d'inaugurar la
nova fàbrica a Cerdanyola del Vallès per la seva proximitat a Barcelona -només 20
quilòmetres- i al Centre Tecnològic Eurecat, que disposa del principal laboratori de
bateries d'Espanya i que és un partner clau del projecte. Tot això, doncs, fa de
Cerdanyola una localització estratègica per avançar en el projecte. [+]
Montcada i Reixac acollirà una nau de reciclatge on treballaran aturats en risc
d'exclusió social
Una quinzena de persones aturades del municipi en situació de risc d'exclusió social
podran optar a treballar a la futura nau de reciclatge que la Fundació Trinijove
instal·larà a Montcada i Reixac. Aquest matí l'Ajuntament i la Fundació TriniJove, han
signat un conveni de col·laboració per a la promoció i la inserció laboral al municipi. [+]
Casa Ametller, Viena i dos restaurants més s'instal·laran a Sant Cugat
La botiga d'alimentació Casa Ametller, Viena i dos cadenes de restaurants més obriran
nous locals a Sant Cugat, concentrats a l'entorn de la rotonda del Xic. Són terrenys
comercialitzats per l'agència Area Retail i que crearan una nova centralitat d'oci i de
restauració pels santcugatencs. Una inversió milionària i que suposarà la creació de
més d'un centenar de llocs de treball directes. [+]
La multinacional KP tria Sant Cugat
Klöckner Pentaplast Group (KP), multinacional especialitzada en el mercat de làmines
rígides, termoformables i flexibles per a l'embalatge d'alimentació, ha presentat aquest
mes de novembre les seves noves instal·lacions de Sant Cugat. L'edifici, ubicat al parc
empresarial de Can Sant Joan, constra de 1.200 m2, el qual es reparteix en un espai
per a reunions, un laboratori on investigar i realitzar proves d'assaig i una àrea amb
maquinària. [+]
Alstom tria Santa Perpètua de la Mogoda per fabricar els tramvies més moderns
La planta de material ferroviari d’Alstom a Santa Perpètua ha estat escollida pel grup
francès com a centre de referència per la nova generació de tramvies CITADIS X05 a
tot el món. [+]

Sant Cugat, el mercat d'oficines més atractiu de Barcelona
El mercat d'oficines de Sant Cugat és el més atractiu de la zona de Barcelona, segons
un estudi elaborat per Cushman&Wakefield i que posa de manifest que en els últims
tres anys s'han contractat 130.000 metres quadrats d'oficines. El 2015 es va assolir un
rècord de contractació amb 75.000 metres quadrats i en els anys 2015 i 2016 es van
tancar en Sant Cugat un total de 54 operacions de lloguer sumant 104.000 metres
quadrats, el que va suposar el 27% del total de Barcelona.[+]
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