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L’empresa preveu inversions d’un milió d’euros a la fàbrica de Granollers

Plasticband projecta 
instal·lar-se als Estats Units
Granollers

EL 9 NOU

El fabricant de fleix i de 
maquinària per a paqueteria 
Plasticband, de Granollers, 
té en cartera el projecte d’im-
plantar-se als Estats Units, a 
través d’un servei tècnic i un 
magatzem propis. La implan-
tació en un dels països més 
importants per a Plasticband 
forma part del pla estratègic 
que el grup està començant a 
treballar perquè sigui d’apli-
cació a partir del l’exercici 
vinent. El director de l’em-
presa, Jordi Guimet, avança 
que el projecte “és previst 
que vegi la lluny l’any 2010”.

La creació d’una implan-
tació pròpia als Estats Units 
és un dels aspectes d’un pla 
estratègic que, si bé havia 
d’entrar en vigor aquest 
any, s’acabarà perfilant en el 
proper exercici en espera de 
l’evolució del mercat. Ja l’any 
passat, l’empresa va patir 
un lleuger retrocés en les 
vendes derivat del fre en el 
sector de la construcció, que 
aporta un contingent notable 
de clients de la companyia.

En el mateix pla estratègic, 
però amb uns mesos d’ante-
lació, hi figuren les inversi-
ons que la firma té previst de 
tirar endavant properament. 
La companyia preveu des-
tinar un milió d’euros a la 
renovació de maquinària i a 
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L’empresa elabora fleix i maquinària per a embalatge a la fàbrica del polígon de la Font del Ràdium de Granollers

la millora tecnològica, amb 
l’objectiu de mantenir l’es-
forç en el desenvolupament 
de nous productes. El llança-
ment de nous productes és 
una constant per a la compa-
nyia que, anualment, destina 
un 30% de la xifra de negoci 
a operacions de recerca i des-
envolupament.

La internacionalització, 
les inversions i la recerca 
han estat claus per mantenir 
Plasticband en posicions cap-
davanteres del sector. La fir-

ma, que l’any passat va cele-
brar el trentè aniversari ha 
aconseguit, fruit d’aquests 
esforços, una reducció dràs-
tica dels terminis de lliura-
ment dels seus productes. 
Mentre que a l’any 2000 els 
productes es lliuraven en un 
termini mitjà de més de sis 
dies, actualment es lliuren 
en vuit hores. 

Aquesta important retalla-
da prové d’un esforç inver-
sor que, a més de fixar-se 
en qüestions productives, 

ha tingut com a objectiu 
millorar els procediments 
interns. En aquest cas, amb 
la utilització d’un sistema de 
PDA que facilita la informa-
ció entre el client, la xarxa 
comercial i la fàbrica. “L’ob-
jectiu estratègic d’aquest 
projecte és la reducció de 
l’estructura de costos interns 
i una millora de l’atenció al 
client, fonamental per supe-
rar la contracció del mercat”, 
apunta el director general, 
Jordi Guimet.

Parets 
autoritza 
Grifols a fer 
formació a 
Can Guasc

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El ple de l’Ajuntament de 
Parets ha aprovat una ampli-
ació d’usos a la masia de Can 
Guasc, situada al polígon 
industrial Llevant. L’ampli-
ació recull la voluntat de 
construir un edifici annex a 
la masia que acollirà sales de 
reunions i unes dependènci-
es per impartir formació.

Les modificacions a l’àmbit 
de la masia arrenquen del 
conveni que aquest estiu van 
firmar l’Ajuntament i el grup 
farmacèutic Grifols, que té 
instal·lacions productives al 
costat de Can Guasc. Segons 
aquest conveni, l’Ajunta-
ment, propietari de l’equipa-
ment, concedeix la utilització 
de la masia durant 35 anys al 
grup, que la convertirà en seu 
corporativa d’una de les seves 
societats. Algunes depen-
dències administratives i de 
direcció ocuparan la masia, 
mentre que l’edifici annex es 
destinarà, entre d’altres acti-
vitats, a formació.

El mateix conveni preveu 
que Grifols s’encarregarà de 
la remodelació de la masia, 
que continuarà formant part 
del patrimoni municipal. Gri-
fols, a més, pagarà un cànon 
anual per utilitzar l’equi-
pament i col·laborarà en la 
difusió de la masia històrica, 
documentada des de 1497.

Figueras equipa 
dues sales 
polivalents a 
França
Lliçà d’Amunt

Un teatre amb saló de ball en 
un mateix espai a París i una 
sala polivalent a la població 
de Jujurieux són dues de les 
instal·lacions recents a les 
quals la companyia Figueras 
International Seating, de 
Lliçà d’Amunt, ha aportat 
solucions. A més de submi-
nistrar els seients de totes 
dues instal·lacions, Figueras 
ha aportat els seus sistemes 
de seients retràctils. El siste-
ma, que s’acciona de manera 
automàtica, es basa en file-
res completes de butaques 
que s’amaguen a través d’un 
mètode encastat a terra que 
permet desallotjar totalment 
o parcialment la sala. Per 
això, al conegut Casino de 
París, un dels equipaments 
subministrats, es poden fer 
en un sol dia representacions 
teatrals, concerts o un ball.

Lloreda explica les seves vivències 
empresarials a estudiants de l’EMT

EL 9 NOU

El president de l’empresa KH Lloreda, Josep 
Maria Lloreda, va explicar les seves vivències 
com a emprenedor davant de 85 alumnes de 
l’Escola Municipal del Treball de Granollers 
en un acte organitzat pel departament d’Ad-

ministració del centre. Lloreda, que va titular 
la seva conferència “Valors i vivències d’un 
emprenedor: el secret d’un èxit sorprenent”, 
va remarcar la necessitat de valors com la 
motivació, el compromís, el treball en equip i 
la feina ben feta per garantir l’èxit empresa-
rial en l’entorn actual. Lloreda també va ani-
mar els estudiants presents a continuar, sense 
parar mai, la formació que estan rebent.

Manel Nadal parlarà 
sobre la mobilitat 
a la comarca en un 
Dinar Cambra
Mollet del Vallès

El secretari per a la mobilitat 
del departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat, Manel 
Nadal, és el proper convidat 
del Dinar Cambra, en una 
trobada que es farà aquest 
dijous al restaurant Can Prat 
de Mollet. Nadal parlarà 
sobre “Mobilitat i competi-
tivitat econòmica al Vallès 
Oriental”. Els dinars, que 
organitza la delegació de la 
Cambra de Comerç al Vallès 
Oriental conjuntament amb 
la Caixa, tenen com a objec-
tiu reflexionar i debatre amb 
els empresaris de la comarca 
sobre qüestions d’actualitat 
econòmica. D’altra banda, les 
seus de la Cambra al Vallès 
Oriental acolliran aquesta 
setmana cursos sobre trans-
port internacional i gestió 
duanera.


