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Llinars del Vallès

L’empresa Marevendis, que
han fundat a Llinars dos
joves emprenedors, ha presentat el seu producte (aigua
de mar per cuinar) a la recent
fira gastronòmica Madridfusión. Amb la col·laboració
del cuiner Quique Dacosta,
que va utilitzar el producte
que s’elabora a Llinars per al
seu taller sobre tècniques de
cocció de marisc, la iniciativa
de Francesc Carrillo –de Sant
Celoni– i el seu soci Albert
Fernández, ha tingut una
presència destacada en un
dels principals fòrums gastronòmics de l’Estat. L’aigua
de mar envasada per cuinar
aporta beneficis per a la salut
i també potencia les qualitats
nutricionals dels aliments
i el sabor. L’empresa manté
una expansió constant des de
la seva creació, l’any 2011.

Torras presenta
la nova col·lecció
a la passarel·la
080 Barcelona
Caldes de Montbui

L’empresa d’articles de pell
i punt Torras, de Caldes
de Montbui, ha participat aquesta setmana a la
passarel·la de la mostra de
moda 080 Barcelona Fashion.
Per participar en les desfilades d’aquesta fira, una de les
més destacades del sector a
Catalunya, calia acompanyar
un dissenyador i, en aquest
cas, l’empresa vallesana va
escollir Juanma Granero,
conegut com Juanma By el
Cuco. L’empresa ha escollit
una estètica fonamentada
en les grans ciutats del món,
amb una aposta molt d’acord
a la que està impulsant com
a companyia. L’empresa està
implantant un sistema de
franquícies per guanyar presència als mercats internacionals, amb especial atenció
per a la Xina.

Gualba crea un
grup de foment
del treball
Gualba

L’Ajuntament, amb un grup
de voluntaris, impulsa una
nova iniciativa per fomentar
la feina entre els residents al
municipi. La primera de les
actuacions d’aquest grup de
treball serà un contacte amb
les empreses implantades
al municipi per conèixer les
seves necessitats laborals.
El grup intentarà posar en
contacte les empreses amb
les persones empadronades
al municipi que es trobin en
situació de desocupació.

Gairebé 1.900
associats de
la comarca al
Club Cambra

La firma que dirigeix Joan Díaz organitza la convenció de l’entitat

JDA guanya pes internacional amb
l’entrada a Santa Fe Associates
Granollers

Granollers
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El despatx de consultoria,
auditoria i legal JDA, de
Granollers, ha fet un pas
notable en la seva aposta
pels mercats exteriors amb
la incorporació a l’associació
internacional de professionals Santa Fe Associates,
amb seu a Nou Mèxic (EUA).
Aquesta incorporació té
com a objectiu donar cobertura i assessorament a les
empreses clients del despatx
d’economistes i advocats que
tinguin intenció de crear
nous negocis en el mercat
internacional.
Santa Fe Associates té
actualment més de 50 companyies associades, seleccionades sota criteris de qualitat, que donen cobertura als
mercats de Llatinoamèrica,
Àsia, Europa, Àfrica i els
Estats Units, entre d’altres.
La firma que dirigeix l’economista Joan Díaz oferirà a
les empreses clients la xarxa
Partner SFAI, amb un despatx de referència en el país
de destinació de la inversió
que oferirà assessorament
sobre les necessitats de cada
projecte.
JDA serà a més l’encarregada d’organitzar a Barcelona
la convenció anual de l’entitat internacional. La trobada
portarà a Barcelona alguns
dels economistes més reconeguts del 2 al 4 d’octubre.

Un total de 1.876 empreses
del Vallès Oriental s’han
associat al Club Cambra en
el primer any de funcionament d’aquesta nova divisió
de la Cambra de Comerç de
Barcelona. Aquesta xifra
suposa la inscripció de
prop del 16% de les gairebé
12.000 societats registrades a
la comarca. El Vallès Oriental
es converteix en una de les
comarques que aporta més
empreses a aquesta nova plataforma de negocis entre les
integrants de la Cambra de
Barcelona.
La Cambra va celebrar
recentment el primer aniversari del Club, amb unes
jornades sobre noves tecnologies i internacionalització
i una trobada empresarial
amb el nou responsable del
Departament d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig.
Un dels serveis més destacats del Club Cambra era la
línia de finançament oberta
amb La Caixa per donar
suport a projectes d’expansió. La línia de crèdit estava
dotada amb 2.000 milions
d’euros, i segons informa la
Cambra, s’ha esgotat en la
seva totalitat. S’han tancat
3.800 operacions a tot l’àmbit de la Cambra. El club ha
prestat serveis a empreses
per valor de 9,7 milions d’euros en aquest primer any.
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Marevendis presenta
l’aigua de mar per
cuinar a la fira
Madridfusión
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El director general de JDA, Joan Díaz

Bellavista, nou membre del
Consell de Cambres a l’Índia
Granollers

La firma d’advocats i economistes Bellavista, de Granollers,
s’ha incorporat com a nou membre del Consell de Cambres
de Comerç de la Unió Europea a l’Índia. Aquest organisme,
amb seu a la ciutat de Mumbai, té com a objectiu facilitar les
relacions comercials entre l’Índia i la Unió Europea. “Volem
contribuir a potenciar les exportacions, les importacions, les
societats mixtes, les inversions i l’intercanvi tecnològic bilateral, principalment entre empreses catalanes i índies”, explica
el soci director del despatx, Francesc Bellavista. L’entitat
organitza seminaris, reunions i campanyes de divulgació per
facilitar aquest intercanvi
Bellavista disposa d’una divisió especialitzada en l’Índia
(amb l’advocat Thomas Joseph), a través del qual facilita l’intercanvi de negoci entre empreses de tots dos països. A més,
disposa d’un bufet col·laborador a la ciutat de Kerala i dues
firmes associades a la plataforma Integra International que
també donen suport a l’activitat de Bellavista en aquell país.

Una emprenedora d’Aiguafreda
impulsa el primer submarí català
L’empresa Ictineu Submarins ja hi ha invertit 2,1 milions d’euros
Aiguafreda
J.M.

Carme Parareda, veïna
d’Aiguafreda, és una de les
sòcies de l’empresa Ictineu
Submarins que està treballant en l’Ictineu 3, el primer
submarí tripulat tant de
Catalunya com de l’Estat.
Parareda, topògrafa de professió, fa vuit anys va deixar
la seva feina a l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
per afegir-se a una iniciativa
d’un grup d’emprenedors
que van decidir fer un submarí, en el qual ja porten
invertits 2,1 milions d’euros.
L’empresa, estratègica per
al país però només amb 12%
d’aportacions públiques, ha
anat tirant endavant amb les
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Carme Parareda, amb el submarí a punt d’acabar

aportacions d’altres socis i,
darrerament, amb els ingressos aconseguits des d’una
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subscripció popular on persones anònimes interessades
en aquest projecte han anat

fent les seves aportacions.
Les aportacions encara estan
obertes a la seva web: www.
ictineu.net.
Des de l’empresa Ictineu
Submarins esperen que
aquesta primavera el submarí ja estigui operatiu i a punt
d’oferir-lo per fer-hi expedicions científiques, arqueològiques o d’altres finalitats
que necessitin endinsar-se
al mar fins a 1.200 metres de
fondària, la màxima on arriba el submarí, amb capacitat
per a tres persones.
Aquestes setmanes s’estan
acabant de muntar els darrers elements de l’aparell i es
comencen a passar les homologacions de cadascuna de les
peces que el formen. Fa pocs
dies han tornat d’un Congrés
a Nova Orleans, als Estats
Units, on han presentat el
submergible i on ha estat
molt ben valorat pels especialistes mundials del sector.
Fins i tot, l’equip del submarí
del director de cinema James
Cameron es va interessar pel
seu projecte.

