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Quatre noves
empreses
s’instal·len a
Caldes Emprèn

La companyia crea una nova societat per concentrar les activitats de producció per a tercers

Uquifa amplia producció amb un
quart torn a Sant Celoni i Lliçà

Caldes de Montbui

Sant Celoni

El fabricant de primeres
matèries per a la indústria
farmacèutica Uquifa ha
ratificat la introducció d’un
quart torn a les seves plantes de Sant Celoni i Lliçà de
Vall, segons ha confirmat un
portaveu de la companyia. És
una mostra de l’interès dels
propietaris de la companyia,
que fa un any va adquirir el
grup indi Vivimed Labs, per
les dues fàbriques vallesanes.
L’ampliació a un quart torn
suposa que les plantes productives estaran operatives
durant el cap de setmana, de
manera que treballaran els
set dies de la setmana. Això
comporta un increment de la
capacitat productiva i també
estalvia aturades a les plantes de producció. La decisió
també ha comportat una
lleugera ampliació de personal, amb 15 incorporacions
de treballadors de producció
i de 2 al departament de
qualitat, segons assenyala un
comunicat de l’empresa.
Aquesta és una de les decisions del nou grup propietari
per potenciar l’activitat de
la companyia, que té la seu
central a Barcelona i plantes
de producció a Sant Celoni
(on hi ha centrada l’activitat
de recerca), Lliçà de Vall i
Mèxic. Els nous propietaris
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La seu mundial de les activitats de recerca i desenvolupament de l’empresa és a Sant Celoni des de 2005

han constituït aquest any la
societat QSynth, que centrarà la producció per a tercers
de les diverses plantes de
producció d’Uquifa.
Vivimed Labs va adquirir
fa un any Uquifa a la firma
britànica Yule Catto en una
operació xifrada en 41 milions d’euros. Des del primer
moment, la nova propietat
va ressaltar la voluntat
de fer créixer de manera
significativa les vendes de
principis actius i aprofundir

en el desenvolupament de
nous productes que Uquifa
té capacitat de treballar des
del seu laboratori de recerca inaugurat el 2005 a Sant
Celoni.
Els treballs de recerca que
ha portat a terme Uquifa
abracen diverses especialitats terapèutiques, però
destaquen alguns avenços
en tractaments de malalties
oncològiques o degeneratives. Amb la creació de
QSinyth els responsables

de la companyia han volgut
reforçar la disponibilitat per
oferir a companyies farmacèutiques i de biotecnologia
la seva capacitat tecnològica i
professional.
L’empresa té una facturació anual propera als 100
milions d’euros, la majoria
dels quals provinents de les
dues fàbriques vallesanes.
Entre les fàbriques de Lliçà
i Sant Celoni i les oficines
centrals de Barcelona, dóna
feina a 400 treballadors.

L’IUCT presenta el seu
projecte de fons de capital
en una trobada a Alemanya
Mollet del Vallès
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Els botiguers de Montmeló celebren el primer
Congrés de Comerç al Circuit
Montmeló

La Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló celebrarà
aquest diumenge el seu primer Congrés de Comerç, que tindrà lloc al Circuit de Catalunya. A la jornada, que inclourà
ponències, convenis i una assemblea extraordinària de socis,
hi assistiran representants de l’Ajuntament, del Circuit, del
Banc de Sabadell i de Pimec. Precisament aquesta patronal ha
firmat un conveni amb l’Ajuntament per rellançar el sector al
municipi (com recull la imatge). Es faran programes formatius, projectes de mercats ambulants i assessorament.

L’Institut Universitari de
Ciència i Tecnologia (IUCT)
ha presentat el seu projecte
de capital llavor per a noves
empreses biotecnològiques
aquesta setmana a Hamburg
en el transcurs de la BioEurope Spring 2013, una
de les principals trobades
europees de la indústria
biotecnològica. L’empresa,
que té activitats formatives
i de desenvolupament de
productes, principalment de
química verda, ha creat uns
fons per injectar capital en
noves empreses del sector i
col·laborar en el seu creixement.
L’IUCT ha participat en la
trobada a través de Biocat,
una entitat pública d’impuls

Divendres, 16 de novembre de 2012

Quatre empreses de nova
creació s’han instal·lat des
del mes de juliol al Centre
d’Iniciatives Empresarials
Caldes Emprèn, que ha
impulsat l’Ajuntament de
Caldes. L’equipament té ocupats dos despatxos per una
empresa de disseny gràfic i
una altra de serveis tecnològics a internet. Dues naus
industrials estan ocupades
per una empresa d’entapissat
d’automòbils i una altra de
fabricació i distribució de
components hidràulics. En
una recent visita a les empreses instal·lades, els responsables municipals han intercanviat impressions sobre
els espais que ocupen i sobre
aspectes de l’economia local i
global que afecten les activitats. El centre encara és obert
per acollir noves iniciatives
que comportin nova ocupació
per a la població.

Merck nomena
Rafael Cordón
director corporatiu
a l’Estat
Mollet del Vallès

La companyia farmacèutica
Merck ha nomenat Rafael
Cordón director corporatiu
a l’Estat. Des d’aquest càrrec, es responsabilitzarà de
les àrees d’accés al mercat
i gestió hospitalària, relacions institucionals, afers
regulatoris, comunicació i
millora continuada. Fins ara,
Cordón era responsable dels
negocis de medicina clínica i
al·lèrgia. Membre de l’equip
de Merck des de 2008, Cordón forma part del comitè de
direcció del grup a l’Estat i
amb el seu nomenament, la
companyia preveu integrar
les diverses àrees sota la seva
responsabilitat davant la
transformació que viu el sector. Merck té una de les principals plantes productives a
l’Estat a Mollet.

Fluidra crea
una societat
mixta a la Xina
La Garriga

El director de l’IUCT, Josep Castells

del sector a Catalunya. La
delegació de Biocat ha portat
a la ciutat alemanya un total
de 22 firmes catalanes.

El grup Fluidra ha reforçat
la seva presència a la Xina
amb la creació d’una societat mixta amb un soci local
d’una empresa dedicada a la
conducció de fluids. El grup,
que té empreses a la Garriga
i a les Franqueses, ha presentat uns resultats fins al mes
de setembre que són aproximadament iguals que els
del mateix període de l’any
passat. Els beneficis van ser
de 22,5 milions d’euros.

