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13/12/2017 Contrapunt

El servei d’ocupació i
emprenedoria d’Emfo es reforça a
Sant Fost
L’acord preveu que els serveis d’ocupació i formació de l’Ajuntament
de Mollet consolidin els àmbits de la formació, l’ocupació i
l’emprenedoria a Sant Fost. El conveni, que s’estableix fins a finals
de 2018, suposa l’aportació de 10.000 euros anuals per part
p
de
l’Ajuntament de Sant Fost, així com els espais municipals necessaris
i el Club de l’Emprenedor perquè els professionals d’Emfo puguin
desenvolupar directament des del municipi la seva tasca de suport
als
industrials,
treballadors
i
aturats
de
Sant
F
Fost.
A partir d’ara, cada dos mesos es reuniran els responsables dels dos
ajuntaments per concertar i determinar les accions més necessàries
a desenvolupar a Sant Fost d’acord amb les seves dinàmiques,
especialment enfocades “a la creació d’ocupació de qualitat
qu
i el
màxim de duradora possible”, explicava l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs.

01/12/2017 Contrapunt

Sandvik inaugura un nou centre
de recerca en metall dur a
Martorelles
Sandvik, multinacional sueca de l’enginyeria i l’alta tecnologia
especialitzada en la fabricació d’eines per al procés de fabricació
d’envasos de dues peces, a més de components i eines en materials
mat
avançats superdurs, ha inaugurat aquest dijous al polígon Can Roca
de Martorelles un nou centre de recerca i desenvolupament (R+D).
Es tracta d'un espai situat estratègicament a tocar de la planta de
metall dur més gran de tot el grup Sandvik i d’una
d’un universitat de
referència com la UPC. La nova instal·lació, que disposa d’un
laboratori i d’un espai d’oficines de 500 metres quadrats, ha suposat
una inversió de 2,12 milions d’euros, així com la incorporació de 13
empleats per a l’àrea d’R+D de materials
materia i processos i de dos
treballadors més per a l’àrea de desenvolupament de nous
productes.

30/11/2017 Linea Vallès

La firma de Rubí Class Plastics
assumeix la reindustrialització de
Valeo a Martorelles
L'empresa preveu mantenir uns 70 empleats de l’antiga Valeo i
obrirà a finals de gener.
’empresa Class Plastics, de Rubí, assumeix des d’aquest mes de
desembre la reindustrialització de l’antiga Valeo. Així s'ha
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formalitzat aquest dijous en una signatura conjunta al
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat entre
Valeo, l’agència Moa BPI, Class Plàstics i els representants del
comitè d’empresa, una operació que es completarà dilluns
amb la formalització de la compravenda dels terrenys i les
naus del polígon de Can Roca.
L’acord de reindustrialització arriba després que el juny passat
s’exhaurís el termini que havia posat la multinacional francesa
Valeo per tancar definitivament la planta de Martorelles.
Aleshores, tres empreses mantenien una oferta en ferm per a
la reindustrialització de la planta: una logística, una altra del
sector del metall dedicada a la fabricació de seients per al
transport d’autobús i ferroviari i una altra d’injecció de
plàstics.

17/12/2017 Contrapunt

Les xarxes socials,
venda del comerç de
Martorelles
L’eina digital Ofer.cat és un canal més de comunicació ent
els establiments comercials i els clients potencials.
“El comerç local ha de començar a ser digital i aprofitar molt
més el potencial de les xarxes socials”, explica Santi Rodés, un
dels impulsors d’Ofer.cat, una plataforma de comerç electrònic
que utilitza les xarxes socials –Facebook, Twitter, Instagram,
Whatsapp...– i les contribucions dels usuaris per acostar les
botigues i els clients tradicionals en digitals
La idea és que els comerços de proximitat adaptin ells
mateixos el seu negoci a la venda on
senzilla, “amb només un mòbil i tres minuts”, apunta Rodés.
Els comerços adherits a la plataforma tenen ara la possibilitat
de penjar a Ofer.cat qualsevol oferta, promoció o comunicació
que vulguin adreçar als seus clients, una inf
difón automàticament per les xarxes socials de l’establiment.
“La feina dels botiguers és penjar la informació a la plataforma
i tenir el màxim de seguidors a Facebook, Twitter o Instagram,
perquè així la seva informació arriba al màxim de g
Rodés.

