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Una vista aèrea de les instal·lacions centrals d’Intermas, a Llinars

L’exportació manté 
estables les vendes 
d’Intermas durant el 2008
Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Les vendes del fabricant de 
malles Intermas, amb seu 
a Llinars, es van mantenir 
estables durant l’exercici 
passat, quan es van començar 
a notar els primers símp-
tomes de l’actual frenada 
econòmica. Els 73 milions 
d’euros que va facturar la 
companyia vallesana suposen 
una reducció de només el 2% 
respecte a l’exercici anterior. 
El comportament de la xifra 
de negoci en paràmetres 
similars a l’exercici anterior 
va tenir les exportacions com 

a protagonistes. De fet, les 
vendes internacionals van 
incrementar-se en un 63% 
respecte a 2007.

Durant l’any passat 
Intermas va mantenir una 
política expansiva. Es van 
ratificar les compres de 
companyies a l’Estat (on va 
passar a controlar el 100% 
de la firma Seifil Percán, de 
Sant Antoni de Vilamajor) i 
el fons de comerç de l’empre-
sa francesa Nortene. A més 
de la seu central de Llinars, 
l’empresa té fàbriques a 
França –Ballé i Lille–, i diver-
ses filials, l’última de les 
quals oberta a Hongria.

ACTUALITAT EMPRESARIALPREUS AGRARIS

Llotja de Bellpuig (22-9-09)

CONILL: 2,10 (+0,20)

POLLT. VIU: blanc 1,20 (+0,04) - groc 1,33 (=)

POLLT. SACR.: 1,99 (+0,06) - groc 1,97 (=)

OUS ROSSOS: xl: 1,16- l: 0,91- m: 0,78- s: 0,55

OUS BLANCS: xl: 1,16- l: 0,91- m: 0,78- s: 0,55 

GALLINA LLEUGERA: 0,01 (=)

GALLINA SEMIPESADA: 0,30-0,35-0,40 (=)

GALLINA PESADA: 0,28 (=)

GALL: 0,13 (=)

ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (26-9-09)

PORC: 1,413-1,425 (–0,045)

GARRINS RAÇA: recollida: 18-20 (=)

PARTIDA GRAN: 30-31,50 (=)

ANOLLS (des de 321 kgs.): 3,37-3,26-3,04-2,91-1,96 (=)

VEDELLS (261 a 320 kgs): 3,48-3,32-315-2,97-1,98 (=)

VEDELLS (200 a 260 kgs): 3,51-3,35-3,18-3-2,01 (=)

VEDELLA (261 a 300 kgs): 3,74-3,54-3,42-3,10-2,71 (=)

VEDELLA (221 a 260 kgs): 3,88-3,68-3,51-3,22-2,62 (=)

VEDELLA (180 a 220 kgs): 3,93-3,69-3,51-3,36-2,59 (=)

VACA: 2,42-2,26-1,91-1,57-1,32-1,22 (=)

FRISÓ: 40-110 (=)

ENCREUAT: 135-250 (=)

Mercolleida (24-9-09)

PORC VIU selecte: 1,072 (–0,035)

LLETÓ 20 kgs: 26,50 (–3)

XAI (23 a 25 kgs): 3,40 (+0,25)

XAI (25 a 28kgs): 3,20 (+0,25)

OVELLA DE VIDA:  60/u

BLAT PINSO: n.d.

BLAT PA: n.d.

MORESC: n.d.

ORDI LLEIDA: n.d.

ALFALS 1era: n.d.

Llotja de Barcelona (22-9-09)

GARROFA: 149/t  (=)

GARROFA FARINA: 147/t  (=)

SOJA: 320 /t (+8)

MORESC UE: 138/t (+3)

BLAT: 150/t (=)

ORDI PAÍS: 130/t (=)

FARINA DE PEIX: 660/t (=)

SORGO: s.c.

SÈGOL: 117/t (–1)

MANDIOCA: s.c.

GLUTEN FEED: s.c.

Sta. M. de Palautordera

S’ha constituït la societat 
Pañulac 6000, SL, dedicada 
a l’execució de tota classe 
d’operacions immobiliàries; 
compravenda de finques rús-
tiques i urbanes; urbanització 
i reparació de terrenys i exe-
cució de tota classe d’obres, 
etc. Capital: 3.200 euros. 
Administrador: Rafael Figa 
Muñoz. Adreça: Orquídia, 59.

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
Romex Eco 6000, SL, dedica-
da als serveis de logística i als 
serveis tècnics per a la indús-
tria de l’alimentació. Capital: 
3.200 euros. Administrador: 
Marc Romanos Hurtado. 
Adreça: ctra. de Valldoriolf, 
km 0,30.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Wahacorp Industries, SL, 
dedicada a la compravenda, 
permuta i arrendament, 
excepte l’arrendament finan-
cer, de maquinària i útils 
d’eina. Capital: 3.050 euros. 
Administrador: Karl Schmitt. 
Adreça: Can Parellada, S/N.

Montornès del Vallès

La societat La Garriga Verda, 
SL, dedicada a la comercia-
lització d’objectes de regal, 
articles de pell tèxtil i tapisse-
ries i tota mena de mobles, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 167.200 euros. El 
capital resultant subscrit que-
da fixat en 349.500 euros.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la socie-
tat Reciclatges i Residus 
Montornès, SL, dedicada al 
reciclatge i compravenda a 
l’engròs de metalls fèrrics 
i no fèrrics. Capital: 3.010 
euros. Administrador: José 
Manuel Fernández Fuentes. 

Adreça: Mare de Déu de 
Montserrat, 5.

Lliçà de Vall

La societat Comunicadis 
Serveis 2005, SL, dedicada 
a la prestació de serveis 
integrants de distribució, 
comunicació, edició de 
publicacions i assessorament 
empresarial, així com a la cre-
ació, manteniment i assesso-
rament de pàgines web, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 30.000 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
fixat en 33.200 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Rosita Porxada, SL, dedicada 
a la fabricació, elaboració, 
manipulació, comercialit-
zació i venda de les masses 
fregides, així com xurros i 
derivats; comercialització, 
distribució i venda de pro-
ductes alimentaris i begudes, 
etc. Capital: 6.000 euros. 
Administradors: Rafael Jura-
do Sánchez, president; Rafael 
Jurado Matillas, secretari; 
Rosa Matillas Pérez, conselle-
ra. Adreça: plaça de la Porxa-
da, 21.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Ona Elèctric, SA, dedicada al 
disseny, fabricació, subminis-
trament, instal·lació, mante-
niment i prestació de serveis 
relatius a sistemes electrò-
nics, elèctrics, informàtics 
i de comunicació; comerç a 
l’engròs i al detall de produc-
tes relacionats amb l’anterior, 
etc. Capital: 60.200 euros. 
Administrador: Pere Blanché 
Roig. Adreça: ctra Vella, 31.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Germans Riera 1 C Meals, SL, 
dedicada als serveis d’alimen-

tació en restaurants de dues 
forquilles; serveis d’alimenta-
ció propis de restauració: ser-
veis d’alimentació consistents 
en condimentació i venda 
d’aliments per ser consumits 
fora del lloc, etc. Capital: 
3.009 euros. Administrador: 
Miquel Àngel Riera Garcia. 
Adreça: Joan Primer, 7.

Cardedeu

La societat Luscher Iberia, 
SL, dedicada a la distribució 
i comercialització de planxes 
d’impressió i en general tota 
classe de maquinària i compo-
nents, recanvis i consumibles 
per a la indústria gràfica, 
ha ampliat capital per valor 
de 400.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda fixat 
en 500.000 euros.

Cardedeu

La societat Blue Intelligence 
Solutions, SL, dedicada a l’as-
sistència, consultoria empre-
sarial, tècnica, organitzativa, 
comercial, de màrqueting, 
gestió administrativa i infor-
màtica, ha ampliat capital per 
valor de 1.050 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
fixat en 4.200 euros.

Sta. M. de Palautordera

La societat Esteve Urbà, SL, 
dedicada a la promoció i 
intermediació immobiliària, 
i l’adquisició, rehabilita-
ció, alienació, construcció 
arrendament no financer de 
finques urbanes, rústiques, 
terrenys i solars ha fet ampli-
ació de capital per valor de 
66.111,33 euros. El capital 
resultant subscrit queda fixat 
en 69.116,39 euros.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Planificacions en Muntatges 
Industrials i Manteniments, 
SL, dedicada a la intermedia-

ció per a la preparació, mun-
tatge i manteniment d’estruc-
tures, cobertes o subterrànies 
i cobriments en edificacions 
tant civils com públiques; 
comerç a l’engròs, manteni-
ment d’articles industrials de 
ferreteria, etc. Capital: 10.000 
euros. Administradora: Eugè-
nia Ibáñez López. Adreça: 
Pedraforca, 6.

L’Ametlla del Vallès

La societat Fivevif, SL, dedi-
cada a la compravenda de 
finques, urbanització, cons-
trucció, promoció, explotació, 
parcel·lació i arrendament 
de terrenys, solars, edifi-
cacions, naus comercials i 
industrials, habitatges i altre 
tipus d’immoble, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 296.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda fixat 
en 4.675.667 euros.  

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Morchem Comercial de Pliu-
retanos, SL, dedicada a la 
prestació de serveis adminis-
tratius, de planificació, coor-
dinació, assistència i gestió en 
les àrees de compra, distribu-
ció i comercialització, entre 
d’altres, de poliuretans, etc. 
Capital: 3.120 euros. Admi-
nistradors: Helmut Schaeidt 
Junk i Carlos Helmut Shaeidt 
Murga. Adreça: Alemanya, 
12-22

La Llagosta

La societat Melchor Sayeras, 
SL, dedicada a la urbanitza-
ció, promoció, parcel·lació i 
compravenda de parcel·les, 
solars, terrenys i béns immo-
bles, i a l’execució de tota 
mena d’obres, ha amplia capi-
tal per valor de 139.912,80 
euros. El capital resultant 
subscrit queda fixat en 
1.056.738,30 euros.


