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Jordi Turu explica als assistents a la jornada alguns dels ajuts a la innovació a què poden accedir

Pimec mostra als seus 
associats eines per 
potenciar la innovació
Parets del Vallès

EL 9 NOU

La delegació de Pimec al 
Vallès Oriental ha dedicat 
a la innovació un dels actes 
inclosos en les jornades de 
competitivitat que organitza 
periòdicament. La sessió 
dedicada a innovació va tenir 
lloc aquest dimecres al cen-
tre de recursos empresarials 
de la masia de La Marineta, 
al polígon industrial Llevant 
de Parets.

La cinquantena d’empre-
saris assistents a la sessió 
van conèixer de primera mà 
les opcions per accedir a 

ajuts a la innovació a partir 
de programes de les admi-
nistracions. El consultor de 
finançament i innovació de 
Pimec, Jordi Turu, va exposar 
les diferents opcions d’accés 
a aquests ajuts.

També va participar en la 
jornada el consultor i doctor 
de la Universitat Politècnica 
Joaquim Deulofeu, que va 
oferir als assistents nocions 
sobre innovació empresarial. 
La síntesi del significat d’in-
novació és la introducció de 
canvis en productes, serveis 
i processos, en funció del 
mercat i que incideixin en els 
resultats de la companyia.

L’esforç inversor per créixer en el mercat internacional rebaixa els guanys del grup fins al març

Almirall produirà a Sant Celoni 
dos dels principals principis actius
Sant Celoni

EL 9 NOU

La planta de principis actius 
que l’empresa farmacèutica 
catalana Almirall té a Sant 
Celoni acollirà nova produc-
ció en els propers mesos. 
Dos dels principals principis 
actius que la companyia 
comercialitza un cop tractats 
en els seus laboratoris, s’ela-
boraran a Sant Celoni des-
prés que la companyia hagi 
decidit incrementar una de 
les produccions que fins ara 
portava a terme a la planta 
de Sant Andreu de la Barca 
(el Baix Llobregat).

La decisió de la companyia 
d’impulsar el principi actiu 
del fàrmac que ha desenvo-
lupat contra la malaltia pul-
monar obstructiva crònica a 
la planta de Sant Andreu de 
la Barca, propiciarà el trasllat 
a Sant Celoni de la producció 
de l’antihistamínic Ebastina 
i de l’antimigranyós Almo-
triptan.

Aquest va ser un dels 
aspectes destacats de la junta 
d’accionistes que, la setmana 
passada, va aprovar els comp-
tes de l’exercici de 2007. A 
la junta, es van avançar els 
plans de creixement interna-
cionals d’una companyia que 
ha fet algunes adquisicions i 
ha obert filials a l’estranger.

Aquesta setmana, l’empre-
sa també ha fet públics els 
resultats del primer trimes-
tre de l’any, en el qual les 
vendes van créixer un 11%, 
fins a 238 milions, i el bene-
fici va baixar un 10%, fins a 
45 milions.

Tècnics locals 
analitzen la relació 
del comerç urbà i 
els productes del 
territori

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Una trentena de tècnics i 
responsables municipals 
vinculats al comerç van par-
ticipar en una trobada que 
tenia per objectiu analitzar 
la vinculació dels productes 
alimentaris del territori i el 
comerç local i que va tenir 
lloc aquest dimecres a Cal-
des. La trobada forma part 
del projecte pilot Productes 
de la terra que impulsa la 
Diputació de Barcelona, amb 
el suport del Consell Comar-
cal del Vallès Oriental.

El projecte té com a objec-
tiu dotar el teixit productiu 
d’elaboradors alimentaris 
locals de qualitat, d’eines 
per fer créixer l’activitat. En 
la sessió d’anàlisi de dime-
cres, els experts participants 
van apuntar la necessitat 
que la gestió dels comerços 
artesans segueixi criteris 
empresarials per augmentar 
les vendes dels productes. 
Segons aquests experts, els 
productes artesans consti-
tueixen un sector emergent 
i amb bona valoració per 
part dels consumidors, però 
l’absència de visió empresa-
rial per part dels productors 
actua de fre a l’hora d’accedir 
al mercat final. Per això, la 
proposta de la Diputació 
és incrementar el contacte 
entre productors i botigues 
especialitzades.

Les sessions d’anàlisis 
donaran peu a unes conclusi-
ons que constituiran la base 
d’actuacions a partir d’aquest 
mateix any. 

La nau de Nutrition & Santé, que antigament havia ocupat Novartis, acollirà gran part de l’activitat logística de Grifols

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El notable increment del 
benefici net (un 33% fins a 
31,1 milions d’euros) és el 
tret més destacat dels resul-
tats del primer trimestre 
que l’empresa farmacèutica 
Grifols, de Parets, ha presen-
tat aquesta setmana. És el 
primer trimestre de desen-
volupament del pla de crei-
xement que la companyia ha 

dissenyat per als cinc propers 
exercicis.

En el període comprès 
entre 2008 i 2012, la compa-
nyia preveu inversions de 
400 milions d’euros que ja 
han tingut un primer efecte 
visible a Parets, amb l’adqui-
sició de la planta que antiga-
ment havia ocupat Novartis 
a Parets. Són 31.000 metres 
quadrats de superfície en els 
quals es desenvoluparà gran 
part de l’organització logís-

tica del grup i que alliberarà 
espais per acollir noves acti-
vitats, entre les quals un nou 
centre productiu d’hemode-
rivats, també a Parets.

En el primer trimestre, els 
ingressos totals del grup van 
créixer un 10%, fins a 201 
milions d’euros, tot i la difi-
cultat que suposa el diferen-
cial euro-dòlar, desfavorable 
per a una empresa que té una 
part important de l’activitat 
als Estats Units.

Grifols afronta el pla inversor amb 
un notable augment dels beneficis


