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25/02/2017 Contrapunt
BAIXVALLESANS PRESENTEN LES SEVES INNOVACIONS AL MOBILE
WORLD CONGRESS
Una de les 105 empreses catalanes que hi participarà serà Vysion,
una societat fundada fa sis anys per un equip de 6 persones que
actualment compta amb 60 treballadors.
treballadors
Visyon
isyon hi presentarà Telepport, una plataforma de
d comunicació que
permet a l’usuari traslladar-se
se a un entorn immersiu generat per una
càmera de 360º que emet imatges en directe i que té aplicacions en
l’àmbit de la salut, l’educació i els negocis. Entre els baixvallesans
integrants de l’empresa hi ha ell mateix director executiu, Pere
Pérez, de Parets, així com el responsable de comptes, Emili Blanque,
també de Parets, el programador molletà Josep Lorente i el director
de serveis al client, Xavier Conesa, de Sant Fost.
Fost
Una altra companyia que també presentarà
pres
els seus productes al
MWC serà Bioo, un projecte en el qual participa el molletà
Alexandre Díaz Codina dedicat a la transformació en electricitat de
l’energia produïda per les plantes per carregar la bateria del telèfon
mòbil. En aquest cas presentaran
ran una nova tecnologia que vincula el
senyal de wi-fi a les plantes.
04/02/2017 Contrapunt
LA SUECA SANDVIK PORTA LA SEVA CENTRAL DE RECERCA A
MARTORELLES
Sandvik, multinacional sueca de l’enginyeria i l’alta tecnologia
dedicada a la fabricació d’eines i sistemes de tall de metalls,
materials per a les indústries de la mineria i la construcció, acers
inoxidables i productes per a la calefacció industrial, entre d’altres,
ha decidit traslladar a Martorelles –on
on ja té una de les principals
plantes de producció– el centre de recerca i desenvolupament (R+D)
de metall dur que la companyia té actualment al Regne Unit.
El nou centree d’R+D, situat estratègicament a tocar de la planta de
metall dur més gran de tot el grup Sandvik, suposa una inversió de
2,12 milions d’euros, ja que s’hi construirà un laboratori i un espai
d’oficines de 500 metres quadrats, i suposarà també la incorporació
incorpor
de 13 empleats per a l’àrea d’R+D de materials i processos i de dos
empleats més per a l’àrea de desenvolupament de nous productes.
productes
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09/02/2017 El 9NOU.CAT
MERCK PRODUIRÀ A MOLLET UN FÀRMAC PER A TOT EL MERCAT
EUROPEU
La multinacional alemanya Merck ha posat en funcionament un nou
centre de producció
ó a Mollet destinat a la producció de meglumina,
un derivat de la glucosa apta per a productes farmacèutics i com a
contrast per a imatges mèdiques.
La planta, que ha estat validada per l’administració de medicaments
americana serà l’única que fabricarà aquest
aq
component per a tot el
mercat europeu, segons ha informat Merck en un comunicat.
La companyia alemanya ha reservat un espai a la planta de Mollet
per dedicar-lo
lo únicament a la producció de meglumina amb
l’objectiu d’assegurar la continuïtat en el subministrament
subm
d’un
producte que té una demanda creixent en el mercat. La meglumina
és un excipient que interactua directament amb el principi actiu del
medicament per incrementar-ne
ne la solubilitat. Per aquest motiu la
fabricació d’aquest producte ha de complir
compl
els mateixos
requeriments estrictes que s’exigeixen als ingredients actius dels
fàrmacs.
23/02/2017 Contrapunt
Ajuts a les empreses per contractar els treballadors del projecte
OIL
La iniciativa pretén impulsar el sector industrial de la metal·lúrgia del
Vallès Oriental.
El programa Promoure l’Ocupació a la Indústria
Indús
Local del Vallès
Oriental (OIL) és una iniciativa que té tres objectius principals: reduir
la taxa d’atur que afecta les persones que tenen especials dificultats
per trobar un lloc de feina; potenciar el sector industrial del metall
com a motor de creixement
ixement de l’activitat econòmica, i fomentar la
col·laboració públicoprivada.
Els participants a l’OIL són persones en situació d’atur que reben
formació i orientació per millorar les
seves competències
professionals i afavorir així la seva inserció laboral
labora a les empreses del
sector del metall del Vallès Oriental. Amb l’objectiu de detectar les
necessitats formatives i de personal de les empreses del sector del
metall, s’han visitat més de 100 empreses. Torners-fresadors,
Torners
serrallers i soldadors són les ocupacions
acions més demanades
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30.01.2017 Molletmà
ZANINI INVERTIRÀ 12 MILIONS D'EUROS PER DIVERSIFICAR LA
PRODUCCIÓ
L'empresa de Parets creix un 32% durant el 2016.
201
L'empresa paretana Zanini, situada al Polígon Industrial Llevant i
dedicada al món de les llantes i components
compon
d'automòbil, ha decidit
diversificar el seu negoci i començar a treballar també amb radoms,
és a dir, amb recobriments d'antenes que s'utilitzen per a protegirprotegir
les de les inclemències meteorològiques i que es poden veure en
radars muntats a l'exterior.. La notícia arriba després que la
companyia hagi crescut un 32% durant l'any 2016.
2016
Zanini farà una inversió de 12 milions d'euros per adaptar les seves
instal·lacions a les noves línies de producció necessàries per a la
creació del nou producte. L'objectiu
iu final d'aquesta diversificació és
obrir les portes a altres fonts d'ingressos, ja que, en l'actualitat, el
80% de la seva producció se centra en l'embelliment de rodes de
cotxes.

