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Vallès 
Bones Notícies 

 
Protecmed reforça la xarxa logística al Vallès amb la compra d'una nau a 

Castellar  

L'empresa amb seu a Sant Cugat Protecmed ha ampliat les seves instal·lacions 

logístiques al Vallès Occidental amb la compra d'una nau industrial de 1.300 metres 

quadrats a Castellar del Vallès, al polígon del Pla de Bruguera. Aquesta companyia 

d'enginyeria ambiental està especialitzada en el tractament d'aigües potables i 

residuals, i té presència internacional a Europa, Sud-amèrica i el nord d'Àfrica. La seu 

central de Protecmed és a l'edifici INBISA de l'avinguda de Cerdanyola. [+] 

Bon Preu contractarà un centenar de treballadors a Sant Cugat 

L'empresa alimentària Bon Preu i Esclat és a punt d'obrir un establiment a Sant Cugat. 

De fet, es preveu que per a l'estiu ja estigui en funcionament. És per això, que 

l'empresa catalana vol incorporar fins a un centenar de persones per començar a 

treballar en aquest nou supermercat. L'establiment compta amb les instal·lacions més 

modernes i amb més avenços tecnològics de tots els supermercats Bon Preu que hi 

ha arreu de Catalunya. Així doncs, amb l'obertura d'aquest nou establiment, fins a 100 

persones més tindran feina a Sant Cugat. [+] 

Ametller Origen referma l'aposta per Sant Cugat amb l'obertura d'una nova 

botiga   

La cadena d'establiments d'alimentació Ametller Origen ha obert aquest dimarts la 

seva segona botiga a Sant Cugat. Ubicada al carrer de Cerdanya número 2, la botiga 

ofereix en 500 metres quadrats els seus productes frescos i preparats de qualitat, a 

més d'una zona de restaurant i una altra infantil que s'obriran al públic al maig. L'espai, 

amb 35 empleats, també incorpora un pàrquing soterrani i exterior per als clients, que 

tindran 45 minuts gratuïts d'estacionament. [+] 

IMC Toys desembarca als EUA amb una filial  

L'empresa de joguines amb seu a Terrassa IMC Toys ha entrat al mercat nord-americà 

a través d'una nova filial situada a Charlotte, a l'Estat de Carolina del Nord, i que serà 

la vuitena de la companyia. IMC Toys, que exporta els seus productes a més de 60 

països, veu al mercat dels EUA una gran oportunitat per duplicar el seu valor Ebitda, 

amb vista al 2020, i per augmentar en 50 milions d'euros la seva facturació 

internacional, segons ha assenyalat en un comunicat. [+] 

http://www.cugat.cat/noticies/economia/137114/protecmed-refor%25E7a-la-xarxa-logistica-al-valles-amb-la-compra-d_una-nau-a-castellar
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/economia/ocupacio/bon-preu-contractara-un-centenar-de-treballadors-a-sant-cugat-76074102.html
https://www.viaempresa.cat/territori/imc-toys-eua_54554_102.html


 

La Houghton de Barberà fa el salt a l'Àfrica  

L'empresa química Houghton amb seu a Barberà del Vallès comença a operar a 

l'Àfrica. Així, la companyia dedicada a la fabricació de productes químics per a la 

transformació de metalls, ha iniciat la seva activitat comercial a Sud-àfrica, amb 

l'objectiu de penetrar al continent, en especial a l'Àfrica Occidental, segons informa 

l'empresa en un comunicat. [+] 

 

Agents privats i públics posen en marxa a Terrassa un hub d'impressió en 3D 

per ser referent al sud d'Europa en indústria 4.0  

Poder dissenyar productes de manera més ràpida, amb menys restriccions per culpa 

del disseny, amb més eficiència energètica i obtenir una reducció dels costos logístics 

són alguns dels objectius que proposa el nou centre europeu d'innovació digital en 3D 

especialitzat en fabricació additiva (IAM 3D Hub) que s'acaba d'inaugurar aquest 

divendres a Terrassa en un espai de 600 metres quadrats. [+] 

Font: notícies publicades a mitjans de comunicació i/o webs d’organismes als mesos  

d’abril, maig i juny 2018 

 

 

Si voleu incloure alguna notícia al butlletí  

envieu un correu electrònic a observatori@ccvoc.cat 

 

 

 
 

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Observatori del Vallès Occidental 

Consell Comarcal del Vallès Occidental 

Adreça electrònica: observatori@ccvoc.cat 

Telèfon: 93 727 35 34 

 
Amb el suport de:   

https://www.viaempresa.cat/territori/houghton-barbera-valles-africa_53689_102.html
http://www.ccma.cat/324/agents-privats-i-publics-posen-en-marxa-a-terrassa-un-hub-dimpressio-en-3d-per-ser-referent-al-sud-deuropa-en-industria-4-0/noticia/2857613/
mailto:observatori@ccvoc.cat
mailto:observatori@ccvoc.cat
mailto:observatori@ccvoc.cat


 

 

 

 

 

 
Si vols deixar de rebre els correus de l’Observatori només cal que responguis aquest correu 
demanant que se’t doni de baixa. 

 

 

 
 

 


