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15/11/2016 elEconomista.es
MAT HOLDING INVERTEIX TRES MILIONS PER CRÉIXER A ISRAEL
El Grup MAT Holding preveu invertir tres milions d'euros en la seva
filial israeliana Dorot per incrementar un 30% la seva capacitat
productiva, ha informat aquest dimarts la companyia catalana del
sector fitosanitari i de l'aigua.
En un comunicat, ha explicat que aquesta inversió servirà per
modernitzar i ampliar les instal·lacions de Dorot --especialitzada en
la divisió d'aigües-- i donar resposta a l'increment de la demanda als
diferents mercats internacionals en els quals està present.
MAT Holding va adquirir la companyia israeliana Dorot en 2014 en
una operació valorada en 20 milions d'euros que va suposar "un salt
qualitatiu i quantitatiu per a la divisió d'aigües" del grup.
grup

16/11/2016 Contrapunt
LLUM VERDA AL FUTUR CENTRE LOGÍSTIC A LA LLAGOSTA
La Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona ha aprovat
inicialment aquest dimarts el Pla director urbanístic (PDU) Eix Riera
de Caldes Sud, que afecta els municipis de la Llagosta i Santa
Perpètua de Mogoda. El sector ocupa 112 hectàrees de les quals 88
pertanyen a la Llagosta i 24, a Santa Perpètua. El planejament
requalifica els terrenys per permetre que s'hi pugui construir un
centre logístic. El PDU també reserva un àmbit de protecció dels
espais fluvials del riu Besòs i la riera de Caldes i preveu els espais per
a futures infraestructures.

14/11/2016 Contrapunt
ELS INGRESSOS DELS MOLLETANS CREIXEN UN 28,6% EN DEU ANYS
MALGRAT LA CRISI
Tot i viure una de les crisis econòmiques més llargues de les darreres
dècades, els ingressos mitjans dels molletans han crescut gairebé un
30% en deu anys. Així ho demostren les dades sobre els ingressos
declarats
arats en l'impost de la renda (IRPF), que indiquen que el 2014, la
mitjana d'ingressos bruts a Mollet per habitant era de 18.891 euros,
un 28,6% més que el 2004, quan la mitjana era de 14.686 euros.

11/11/2016 Contrapunt
LA FARMACÈUTICA MERCK AIXECA UNA NOVA NAU A CAN
MAGAROLA
La junta de govern local de Mollet ha concedit a la multinacional
farmacèutica Merck, amb seu al polígon Can Magarola, la llicència
que li permet la construcció d’un nou edifici al carrer Friedich
Wilhelm Sertuner, anomenat de Pesades, que ha de servir, quan
estigui acabat, per a les operacions de pesatge i dispensació de
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matèries primeres i excipients de la planta química molletana.
El nou edifici, que es va començar a construir a principis de
setembre, tindrà una superfície de 2.500 metres quadrats, i també
inclourà les cambres d’estabilitat, el magatzem per a les mostres i
l’arxiu documental. La durada estimada de construcció i validació
vali
de
les noves instal·lacions serà d’entre 18 i 20 mesos.

08/11/2016 Els 9Nou
GRIFOLS GUANYA UN 1,1% MÉS FINS AL SETEMBRE
El grup farmacèutic Grifols va tenir un increment moderat dels
beneficis en els nou primers mesos de l’any. Els 406 milions d’euros
de benefici acumulats representen un 1,1% de creixement respecte
al mateix període de l’any passat.
El creixement moderat de les vendes i dels beneficis marquen
l’evolució del negoci del grup farmacèutic Grifols en els nou primers
mesos de l’any. Segons
egons els resultats que la companyia ha presentat
aquest dimarts, la facturació entre gener i setembre ha arribat a
2.952 milions d’euros, amb un increment del 2,8. El benefici va ser
de 406 milions d’euros, amb un increment de l’1,1%.

