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Vallès
Bones Notícies
Sonpura invertirà 3 milions a ampliar la fàbrica de matalassos de Viladecavalls
Sonpura ha adquirit una nau de 8.000 m² al costat de les seves instal·lacions del
polígon industrial de Can Mir, a Viladecavalls (Vallès Occidental), per ampliar la
fàbrica de matalassos. L’empresa familiar de mobiliari per al descans preveu
començar enguany les obres d’adequació per tal que la planta sigui operativa el
2020. La inversió total prevista és d’uns 3 milions d’euros. [+]

L’empresa rubinenca Moehs invertirà 6 milions d’euros en la construcció d’una
planta de biocosmètics
Moehs, un dels grans fabricants europeus de medicaments genèrics, va facturar
l’any passat 215 milions d’euros. Acumula un creixement del 6% anual i té l’objectiu
de seguir creixent. Per fer-ho, l’empresa busca diversificar-se i un dels sectors on
més vol expandir-se és en el dels biocosmètics. [+]

60 empreses s’instal·len a la UPC-ESEIAAT per captar talent politècnic
El Fòrum d’Empreses de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC s’ha consolidat com un dels espais
d’interrelació entre empreses, estudiantat i recentment titulats del sector industrial,
aeronàutic i audiovisual més importants del país. 60 empreses i institucions
participen i cerquen talent politècnic en aquest Fòrum, que aquest any tindrà lloc el
proper dimecres, 27 de febrer, a partir de les 9 h. Al llarg de la jornada, el rector de la
UPC, Francesc Torres, i l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, visitaran el Fòrum. [+]
La suïssa Erni amb activitat a Sant Cugat del Vallès crearà 100 llocs de feina
Nova inversió a Catalunya. Aquest cop, des de Suïssa i coincidint amb una nova
edició del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona. Erni ha anunciat que crearà
100 llocs de feina dins el seu pla de creixement i consolidació de la capital catalana
com a filial més gran del grup a escala internacional. "Ajudem al sector industrial
català a créixer en el cotxe connectat, impressió 3D i eines de diagnòstic mèdic", ha
assegurat el director general d'Erni a Espanya, Gerard Esparducer. [+]

Una empresa de Sant Cugat ofereix 20 llocs de feina de testador d'olors
L'empresa Odournet, ubicada a Sant Cugat del Vallès, ofereix vint llocs de feina com
a testadors d'olors pel seu laboratori. Concretament, es busca incorporar una vintena
de persones a l'equip d'observadors i avaluadors del laboratori d'olfactometria
dinàmica, per participar en els assajos de percepció que es realitzen a les
instal·lacions de Sant Cugat, ubicades a l'avinguda de la Generalitat. [+]
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