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El Consell Comarcal 
reconeix la qualitat 
de 50 empreses 
turístiques
Granollers

Un total de 50 empreses i 
serveis del Vallès Oriental 
rebran un reconeixement en  
la Jornada de TurismeVallès 
2015, que es farà el dia 3 de 
març a Vilanova, per haver 
obtingut el distintiu de qua-
litat del Sistema Integral 
de Qualitat Turística Espa-
nyola en Destí (SICTED) 
en la edició de l’any passat. 
Aquest és el 10è any que el 
Vallès Oriental participa en 
aquest projecte de millora 
de qualitat turística en des-
tinació. Durant la mateixa 
jornada, es presentarà la 
nova plataforma web per 
promoure el turisme a la 
comarca que inclou noves 
funcions respecte a l’ope-
rativa fins ara–, i l’expert 
en màrqueting on line Lluís 
Serra, de Montmeló, també 
farà una presentació, sota 
el títol “Desperta, ara és el 
moment!”.

Fluidra obté 
un benefici net 
de 6,6 milions 
d’euros el 2014
La Garriga

El grup Fluidra, dedicat al 
desenvolupament d’aplica-
cions en el sector de l’aigua, 
va obtenir un benefici net 
de 6,6 milions d’euros l’any 
passat. L’empresa, amb seu 
a Sabadell i instal·lacions 
significatives a la Garriga 
i Granollers, va tenir una 
evolució pràcticament pla-
na de la facturació, amb un 
creixement del 0,2% i 593,8 
euros de xifra de negoci, ha 
firmat recentment un nou 
crèdit que millora les condi-
cions de finançament de la 
companyia. El negoci va evo-
lucionar més positivament a 
l’Estat espanyol i el centre i 
nord d’Euorpa. L’any passat, 
el grup va vendre una empre-
sa a França el juliol passat.

Petrolis 
Independents 
s’expandeix a les 
comarques de Lleida
L’Ametlla del Vallès

Petrolis Independents posa-
rà en funcionament dues 
noves gasolineres low cost 
de la marca Petro7 a les 
comarques de Lleida. En con-
cret, les gasolineres s’obri-
ran a Tàrrega (l’Urgell) i 
Mollerussa (el Pla d’Urgell). 
L’empresa, amb seu a l’Amet-
lla –on va obrir el primer 
punt de servei–, vincula la 
seva expansió pel seu “com-
promís amb la independèn-
cia”, que ha portat a creixe-
ments en la facturació.

L’aliança internacional arrenca a l’Estat amb la incorporació de sis despatxos

Joan Díaz impulsa l’expansió de la 
xarxa de consultories SFAI a l’Estat

Asaja reivindica una assegurança que garanteixi un 
preu mínim de la llet
Vilanova del Vallès

L’organització agrària Asaja reivindica una assegurança que 
garanteixi un preu mínim de la llet i impedeixi que el paga-
ment de les centrals lleteres no arribi a cobrir els costos de 
producció. És un dels punts principals d’una llista de peticions 
que els responsables d’Asaja van fer arribar al director general 
de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, durant una jornada 
sobre la nova Política Agrària Comuna a Vilanova, dissabte (a 
la foto). “És una mesura que ja s’aplica a Castella-Lleó”, diu la 
presidenta d’Asaja, Rosa Pruna. El sector també demana que 
la multa que les autoritats europees de competència imposa-
ran a empreses lleteres espanyoles reverteixin en el sector.
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Inkemia col·laborarà amb una 
firma valenciana per crear 
principis actius per a cosmètics

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La companyia IUCT, perta-
nyent al grup Inkemia, col-
laborarà amb la firma valen-
ciana Bionos Biotech per 
investigar candidats potenci-
als a ingredients cosmètics o 
a actius dermatològics. L’em-
presa de Mollet aporta a l’ali-
ança empresarial compostos 
naturals de la seva propietat, 
que es posaran a proves bio-
lògiques a partir de models 
que ha desenvolupat la firma 
valenciana.

La joint venture (societat de 
risc compartit) permetrà fer 
les proves inicials d’aquesta 
activitat i seguir amb la recer-
ca en cas d’èxit. L’acord es 
prorrogarà per a futures fases 
d’assajos fins a aconseguir 

compostos amb activitat com 
a ingredient cosmètic o actiu 
dermatològic, amb seguretat 
provada. Inkemia obté un 
50% dels drets d’explotació 
dels resultats del projecte 
desenvolupat.

D’altra banda, la firma de 
Mollet ha firmat dos nous 
acords que reforcen l’expan-
sió internacional de la seva 
activitat. A través de la nova 
filial de Colòmbia, ha firmat 
un conveni amb la Univer-
sitat Jorge Tadeo Lozano, 
de Bogotà, per fer treballs 
de recerca, desenvolupa-
ment i formació tecnològica 
durant els cinc anys vinents. 
A Mèxic, Inkemia ha fet un 
conveni amb Educafin (Gua-
najuato, León) per incremen-
tar els serveis de transmissió 
de coneixement a la zona.
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El responsable de JDA Assessors, de Granollers, Joan Díaz dirigirà l’expansió de SFAI Spain

Granollers

Joan Carles Arredondo

La companyia JDA Assessors, 
que dirigeix l’economista 
de Granollers Joan Díaz, ha 
impulsat la posada en marxa 
de SFAI Spain, una firma 
vinculada a la xarxa interna-
cional de consultories Santa 
Fe Associates International. 
La consultoria de Granollers 
serà un punt clau en l’es-
tratègica de SFAI per con-
vertir-se en un referent en 
l’assessorament empresarial 
a l’Estat.

“Amb aquesta aliança ens 
convertim en una firma més 
global i més potent a Espa-
nya”, explica el responsable 
de JDA Assessors, Joan Díaz, 
que serà director general de 
SFAI Spain. “És una opor-
tunitat per oferir serveis 
més especialitzats arreu de 
l’Estat, i això propiciarà que 
puguem figurar en posicions 
capdavanteres en els ràn-
quings espanyols del sector”, 
afegeix Díaz.

L’arrencada de l’activitat 
ha permès sumar a les ofi-
cines de JDA a Granollers, 
Barcelona i Sabadell, despat-
xos de Bilbao, Sant Sebastià 
i Madrid. La facturació con-
junta d’aquests despatxos és 
de 10 milions d’euros, amb 
un equip de 140 professio-
nals.

“La voluntat de la xarxa és 

unir esforços per oferir un 
avantatge competitiu, aglu-
tinant l’experiència professi-
onal de diferents despatxos 
referents en els respectius 
sectors d’activitat”. Per a 
això, la xarxa considera con-
venient una oferta generalis-
ta, però situada en territoris 
amb “grans concentracions 
industrials”.

“Pertànyer a aquesta xarxa 
ens permet oferir solucions 
globals. Podem estudiar, per 
exemple, la millor mane-

ra de crear una empresa a 
Colòmbia, Mèxic, Algèria o 
qualsevol país i ocupar-nos 
de l’èxit de la implantació o 
de qualsevol altra necessi-
tat”, explica Díaz.

Santa Fe Associates Inter-
national és una aliança de 
despatxos d’assessoria i con-
sultoria present en 65 països 
i més de 150 oficines repar-
tides per tot el món. Destaca 
per l’experiència en compta-
bilitat, economia, finances 
corporatives, ciències políti-

ques, direcció d’empreses i 
legislació. Actualment està 
situada en el lloc 17 del ràn-
quing mundial que elabora 
l’International Accounting 
Bulletin.

El despatx JDA ja forma-
va part d’aquesta aliança 
internacional i, de fet, el seu 
màxim responsable ja for-
ma part de l’equip executiu 
mundial de la xarxa. Ara, la 
vinculació amb Santa Fe gua-
nya més força amb l’impuls 
d’SFAI Spain.


