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Alstom reforçarà la seva planta de Santa Perpètua amb 150 empleats més per a 

fer front al contracte del metro de Barcelona 

 

Alstom Espanya fabricarà 42 trens nous per a la xarxa de metro de Barcelona en la 

planta de Santa Perpètua de Mogoda. L'empresa francesa i Transports Metropolitans 

de Barcelona (TMB) han signat el contracte per al disseny, la fabricació i la posada en 

marxa dels nous metres que circularan per les línies 1 i 3 del suburbà barceloní, un 

encàrrec que suposarà la contractació d'unes 150 persones. [+] 

XPO Logistics aixecarà el desè centre logístic a Catalunya 

 

L'empresa dels Estats Units XPO Logistics s'expandeix a Castellbisbal. La firma ha 

anunciat la construcció d'un nou centre logístic, que serà el desè de la companyia a 

Catalunya. Les instal·lacions tindran una superfície de 13.000 metres quadrats i 104 

molls de càrrega i descàrrega. La seva inauguració es preveu per al 2021. [+] 

Carrefour aixecarà un centre comercial a Terrassa i un a Lleida 

 
Carrefour Property Espanya ha anunciat la construcció de dos centres comercials a 
Catalunya. Un s'aixecarà a Terrassa -amb la inauguració prevista per al primer 
trimestre del 2023- i l'altre, a Lleida -encara sense data-. La filial immobiliària del grup 
de distribució francès a l'Estat espanyol també preveu reformar 50 actius entre el 2020 
i el 2022. [+] 

Decathlon ja ha obert la botiga del Sant Cugat Centre Comercial 

 

Decathlon ja ha obert portes al Sant Cugat Centre Comercial, on es trobava abans la 

planta superior del supermercat Eroski. Amb 2.700 metres quadrats, és el tercer 

establiment d'aquesta cadena de material esportiu al Vallès Occidental, el 17è a la 

demarcació de Barcelona i el 25è a Catalunya. [+] 

 

https://revistadelvalles.es/2019/11/21/alstom-reforzara-su-planta-de-santa-perpetua-con-150-empleados-mas-para-hacer-frente-al-contrato-del-metro-de-barcelona/
https://www.viaempresa.cat/empresa/xpo-logistics-centre-logistic-castellbisbal_2104158_102.html
https://www.viaempresa.cat/empresa/carrefour-centre-comercial-terrassa-lleida_2105019_102.html
http://www.cugat.cat/noticies/economia/146512/decathlon-ja-ha-obert-la-botiga-del-sant_cugat-centre-comercial


 

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

 

 

 

 

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