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Dos instituts 
vallesans participen 
en el pla de millora 
de la FP del moble

La Garriga

L’Institut Vil·la Romana de 
la Garriga i l’Institut Marina 
de la Llagosta formen part de 
la xarxa de centres formatius 
en els quals s’impartiran 
noves modalitats de forma-
ció professional vinculades 
al sector del moble. Recent-
ment, el Gremi de la Fusta 
i el Moble de Catalunya ha 
firmat un conveni amb el 
Departament d’Educació i 
el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb l’objectiu 
de millorar la formació al 
sector. Entre els objectius 
del conveni, hi ha l’augment 
del nombre d’estudiants que 
acaben els estudis relacio-
nats amb els sector i dotar-lo 
de personal format en noves 
tecnologies i tendències de 
producció. Els firmants del 
conveni promocionaran els 
graus de formació professio-
nal vinculats al sector i tam-
bé el programa específic de 
formació i inserció.

El Vallès Oriental 
té 287 hectàrees  
de sòl industrial 
per desenvolupar
Granollers

El Vallès Oriental té fins a 
286 hectàrees de terrenys 
projectats com a sòl industri-
al pendent per desenvolupar. 
La dada, la recull l’últim 
informe de l’Observatori de 
Polígons d’Activitat Econò-
mica, que edita el Consell 
Comarcal. En cas que aquests 
terrenys acabessin desenvo-
lupant-se, el sòl industrial 
disponible per a empreses 
s’incrementaria en el 12,2% 
respecte a les 2.343 hectà-
rees que ocupen els actuals 
polígons industrials de la 
comarca. Per municipis, 
els principals creixements 
es produirien a Vilalba 
Sasserra, Sant Celoni i Lliçà 
de Vall. Cànoves i Sama-
lús, que no té actualment 
cap polígon, disposa de 7,5 
hectàrees amb qualificació 
industrial.

Metrovacesa  
inverteix 16 milions  
a la promoció de Can 
Fàbregas, a Mollet
Mollet del Vallès

Metrovacesa invertirà 16 
milions d’euros en la promo-
ció de 68 habitatges que por-
ta a terme a la zona de Can 
Fàbregas a Mollet. Aquesta 
promoció inclou vuit pisos 
per a protecció oficial. La 
companyia assenyala que 
la promoció, que acabarà la 
primavera de 2022, reforça la 
seva aposta pel mercat català.

Flint Group trasllada 
l’activitat a les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

Joan Carles Arredondo

Una nova planta a les Fran-
queses concentrarà l’activitat 
que el fabricant de tintes 
Flint Group portava a terme 
fins ara a Vilanova del Vallès. 
Les instal·lacions, de 1.600 
metres quadrats i situades 
al polígon del Pla de Llero-
na. “Buscàvem un espai que 
s’adaptés a les necessitats 
actuals”, assenyala el direc-
tor financer de la companyia, 
Jordi Bello.

Flint apunta que el nou 
centre regional de serveis 
suposa un reforç de la seva 
presència al mercat ibèric. La 
multinacional, especialitzada 
en solucions de tintes per al 
sector de l’envasat, oferirà 
des d’aquests nous espais un 
servei més acurat als clients i 
també tindrà millor capacitat 
per treure profit de les capa-
citats logístiques i producti-
ves globals.

Aquestes noves instal-
lacions seran també la base 
regional de les operacions de 

la companyia a la península 
Ibèrica. “Per a nosaltres, 
era important mantenir la 
proximitat amb els clients”, 
assenyala Bello. El Vallès és 
una àrea amb una presèn-
cia notable d’empreses del 
sector de l’envasat, al qual 
la companyia subministra 
tintes, principalment amb 
base d’aigua amb aplicacions 
sobre cartró o paper.

Des de les Franqueses, 
s’oferiran als clients els ser-
veis de fabricació i també es 
millorarà la capacitat d’em-

magatzematge i de serveis 
logístics i el contacte directe 
amb els equips comercials i 
tècnics del grup Flint.

“Invertim contínuament 
en el nostre negoci a tot el 
món per ajudar els nostres 
clients a arribar a noves 
metes; estem satisfets d’ofe-
rir un millor nivell de servei 
als nostres clients, nous i ja 
existents”, assenyala en un 
comunicat el director comer-
cial de Flint Group a l’Europa 
Occidental, Eric Dussaut. “La 
inversió referma el nostre 
compromís de ser un soci 
d’elecció per als nostres cli-
ents d’envasat. Els clients 
han pogut rebre productes 
de les nostres plantes mare 
europea, però l’obertura del 
centre regional de serveis a 
Espanya consolida la nostra 
producció a l’àrea i això ens 
ajuda a fomentar relacions 
encara més sòlides”, afegeix.

Flint Group té una dilata-
da trajectòria a la comarca i 
fins ara operava des d’unes 
instal·lacions en propietat a 
Vilanova del Vallès. De les 
dues divisions productives, 
les tintes per a arts gràfiques 
i les tintes per a envasat, 
és aquesta segona línia la 
que genera més volum de 
negoci. Dels 28 milions que 
va facturar la companyia, 23 
provenen de les tintes per 
a envasat. L’empresa té una 
quarantena de treballadors.
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El president d’Inkemia IUCT Group, Josep Castells

El grup treballa per vendre accions en societats participades

Inkemia reobre negociacions 
per localitzar un soci financer

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa biotecnològica 
Inkemia IUCT Group afronta 
una segona oportunitat per 
localitzar un soci que aporti 
solidesa a la seva delicada 
situació financera. La com-
panyia ha comunicat al BME 
Growth, el mercat financer 
en el qual cotitza, que ha 
subscrit una carta d’inten-
cions amb una societat d’in-
versió nord-americana per la 
qual aquesta accediria a un 
màxim del 49% del capital de 
la societat. 

El grup ja havia treballat 
aquesta opció amb el grup 
Crescent Hill l’estiu de l’any 
passat, pocs mesos després 
d’obrir un procés de pre-

concurs de creditors que va 
desembocar en el concurs 
de la principal empresa de la 

societat, Institut Universi-
tari de Ciència i Tecnologia, 
que posteriorment va ser 

traspassada a una altra propi-
etari. Inkemia no ha desvelat 
el nom de la societat amb la 
qual està negociant la presa 
de participació en aquesta 
segona carta d’intencions.

El grup està afrontant 
les negociacions després 
d’haver presentat un segon 
preconcurs de creditors. En 
el període de quatre mesos 
que preveu la legislació per a 
aquesta situació preconcur-
sal, la companyia està por-
tant a terme diverses nego-
ciacions de reestructuració, 
entre les quals hi hauria l’es-
tablerta per cedir un màxim 
del 49% del capital.

La reestructuració també 
està comportant algunes 
operacions de desinversió 
de part de les accions que 
controla a través de la filial 
IUCT Emprèn “en societats 
participades no estratègi-
ques”. El grup que presideix 
Josep Castells informa que 
ja ha venut accions per valor 
de 331.000 euros i que espera 
obtenir-ne 300.000 més en 
operacions fins a final d’any.
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Aspecte exterior de la nova seu de Flint Group a les Franqueses, que substitueix la que tenia fins ara a Vilanova del Vallès

La companyia confia a millorar el servei als clients des de la nova seu


