
L’empresa canadenca 
Transax s’instal·la a 
Barcelona. Crearà 80 
llocs de treball i té 
previst facturar 10M€ el 
primer any.

El Govern anuncia 
l'obertura del centre 
d'innovació de Menshen a 
Terrassa.

CIL Logística inaugura 
una planta de 12.000 m2 
de neteja d’envasos per 
altres empreses.

Nova seu corporativa de 
30.000 m2 de Desigual a 
Barcelona. 

Miquel Alimentació obre 4 
nous supermercats i ja en 
té 245.

Gas Natural Fenosa  
obté un crèdit del BEI  
de 475 M€.

Orange inverteix 45 M€ 
en la xarxa 4G a 
Barcelona.
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INVERSIONS

 
Primera convocatòria de 
Doctorats industrials per 
afavorir la transferència 
de coneixement entre les 
universitats i el teixit 
productiu. L’objectiu del 
Govern és contribuir a la 
competitivitat i 
internacionalització de la 
indústria i retenir talent. 

Arandipur crea plats de 
dutxa tous, antilliscants i 
ultralleugers.

L’empresa catalana 
Medcom Flow patenta 
una vídeo màscara 
laríngia per intubar i 
ventilar pacients, que 
permetrà una visió 
directa a través d’una 
càmera.

Es constitueix l’Smart 
Health Ecosystem 
Catalunya per potenciar 
la coordinació entre 
serveis de salut, 
professionals, centres de 
recerca, empreses i 
administracions 
públiques.

 

Easysolid és una 
impressora 3D creada i 
dissenyada a Barcelona.

Torelló amplia la 
seva producció ara 
al sector de l’oli.

Bonacuista crea 
una botiga online 
d’informàtica.

Acra-Natura Borges 
crearà una piscifactoria 
de perca amb aigua del 
Segarra-Garrigues. 
L’aigua de la 
piscifactoria 
s’escalfarà a 
través d’un sistema
de biomassa.

El Clúster Audiovisual de 
Catalunya arrenca amb 
50 empreses associades.

 

Aliança de 4 firmes 
d’articles gourmet, 
provinents del Clúster 
Catalonia Gourmet, 
per obrir espais 
en botigues 
pròpies.

S’uneixen Sant Joan de 
Déu, Mútua de Terrassa i 
Parc Sanitari de Sant Boi  

per avançar en la 
diagnosi del Trastorn 
d’Espectre Autista. 

El Govern impulsa el 
Clúster de la Bellesa per 
impulsar la formació i 
competitivitat del sector. 

Deveyware Iberia i Barna 
Centre creen Permiloc, 
una aplicació de 
geolocalització. 

CSSIberica, Enactec 
Efficiency Technologies i 
Assolit ideen solucions 
TIC basades en Android.

La petroliera 
catalana Meroil 
factura 1.000 M€   
el 2012.

Deporvillage ha facturat 
aquest primer semestre 

1,47 M€, més del 
doble que 

l’any 
anterior.

Eurona, especialitzada en 
internet en zones rurals, 
factura 7 M€,
un 75% més
que l’any
anterior.
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Barcelona ha acollit una 
trobada mundial de 200 
CEO’s que han compartit 
reptes i experiències 
empresarials. 

L’ICF engega el fons 
“Capital Expansió” per a 
la internacionalització 
d’empreses mitjanes. 

Catalunya i Alemanya 
estrenyen llaços en 
matèria agrària i 
agroalimentària. 

eWorld ha celebrat 
recentment la fira de 
negocis eShow a Sao 
Paulo. Té previst fer-ho a 
Colòmbia, Perú, Xile i 
Mèxic. 

Autoritat Portuària 
Barcelona i el Port 
Imbituba (Brasil) 
col·laboraran per 
augmentar el comerç 
internacional. 

La Jabugueña, 
ubicada a 
Salt, comença 
a vendre a 
Mèxic i al 
Brasil. 

Taurus 
duplicarà
en 3 anys
la seva
presència
al Brasil. 

El 40% de la producció 
del Grup Peralada es 
destina a l’exportació.  

Un grup de cellers 
catalans viatja a 
Califòrnia per 
promocionar els 
seus vins i 
importadors d’EUA. 

Neksos, empresa de 
Software, capta 300.000 
euros per a 
internacionalitzar-se. 
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El Govern impulsa la 
Xarxa d’acceleradores 
Start-up Catalonia que 
donarà suport al 
creixement d’empreses 
catalanes innovadores. 

Numintec, nova firma de 
cloudcomputing 
de telefonia.

Fotoprix crea una 
aplicació mòbil per 
imprimir fotos i realitzar 
fotollibres. 

Surania fabrica bikinis a 
mida i els comercialitza 
per internet.

Arboribus 
permet que 
persones 
individuals financiïn 
empreses que 
han demostrat 
ser solvents.

Dietox crea una 
dieta depurativa 
basada en liquats 
naturals i frescos.

Simpley ofereix 
assessorament 
legal online.

El portal Carritus.com 
capta 850.000 euros de 
finançament de l’ICF i 
Esade Ban. 

Doctuo és una 
plataforma virtual 
de respostes sobre 
temes de salut.
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La confiança empresarial 
a Catalunya arriba als 
112,6 punts, el nivell 
més alt del darrer any i 
mig.

La creació de societats 
creix un 10% al 
maig.

Les vendes a fora de la 
UE ajuden a millorar les 
exportacions a 
Catalunya. L’Eurozona 
rep el 51% del què 
exporten les empreses 
catalanes. 

Avalis ha formalitzat 
9.000 avals i ha facilitat 
el crèdit a més de 3.500 
empreses. Això permetrà 
mantenir o crear 90.000 
llocs de treball en 10 
anys. 

Augmenten les 
Declaracions Úniques 
Agràries aquest 2013. 
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L’ICF entra a 20 
empreses com a 
business angels 
destinant 2,79 M€. 

L’ICAEN decideix ampliar 
el catàleg de 
professionals que 
certificaran l’estalvi 
d’energia dels edificis.

El nou centre d’I+D de 
Telefónica Barcelona 
converteix Catalunya en 
un gran “market test 
lab” per provar i millorar 
programes pilot. La 
companyia inverteix 
28 M€ anuals en 
innovació. 

L’aeroport Pirineus- La 
Seu d’Urgell registra 
prop de 6.300 vols des 
de la seva reobertura ara 
fa 3 anys.

La fira del videojoc 
Gamelab celebrada a 
Barcelona ha situat 
Catalunya al capdavant 
del discurs digital.

Applus+, a punt de 
cotitzar a borsa de la mà 
de Carlyle per 2.000 M€. 

Pla de reordenació i 
mobilitat de funcionaris. 
La Generalitat vol moure 
personal  a 
departaments que 
necessitin reforços. 

L’ICF activa una línia de 
finançament de 10M€ 
per als sectors turístic i 
agroalimentari afectats 
pels fenòmens 
meteorològics d’aquesta 
primavera.

El Govern abona 2,39 
milions d’euros d’ajuts a 
plans de reconversió de 
la vinya.  
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Es posa en funcionament 
el Canal Empresa al 
Gencat.cat. És un portal 
de tràmits i serveis per a 
empreses, professionals i 
intermediaris.

 

Pla de xoc als instituts 
per millorar el nivell 
d’anglès. S’impartiran 
assignatures en anglès. 

Reforç de l’assistència 
sanitària primària a les 
zones turístiques amb 
300 professionals més.

Nou servei d’autobús que 
connectarà els municipis 
de la Costa Brava i 
l’aeroport de Girona 
durant els mesos de 
juliol i agost. 

Nova unitat de suport a 
la investigació clínica a 
l’hospital Vall d’Hebron. 
Promourà la investigació 
clínia no comercial. 

94 empreses 
implantaran polítiques 
de responsabilitat social 
empresarials als 
territoris rurals de 
Catalunya aquest 2013. 

La Fundació BBVA 
s’integra al Consell de 
Mecenatge del Liceu i 
aportarà 160.000 euros 
l’any. 

La UPC i la URV 
organitzen 8 tallers a 
campus científics per a 
200 estudiants de primer 
de batxillerat de tot 
l’Estat. 
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La UPF, la universitat 
pública més productiva 
de l’Estat en docència i 
investigació, segons 
l’U-Ranking.

El nou sistema 
d’avaluació universitària 
elaborat per la Fundació 
BBVA i l’Institut Valencià 
d’Investigacions 
Econòmiques situa la 
UPC en segon lloc. 

Cap víctima mortal a 
l’Eix Transversal des que 
fa sis mesos es va 
convertir en 
autovia.

Cap mort a la 
N-II a Girona, tres mesos 
després d’entrar al 
prohibició de circulació 
dels camions. 

L’AVE Barcelona-Madrid 
es consolida per sobre 
l’avió amb una quota de 
mercat del 58%.

Catalunya es consolida 
com la comunitat amb 
més concentració 
d’empreses usuàries de 
biotecnologia amb el 
17% sobre el total

Premi per a 21 vins de la 
DO Costers del Segre en 
el concurs mundial Wine 
Guide 2013. 

La cooperativa agrícola 
de Cambrils recull el 
premi al millor oli d’oliva 
verge extra d’Espanya.
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El concert per la Llibertat 
recull més de 25 tones 
d’aliments.

El projecte “Persones 
grans, grans persones” 
de la Sagrera ajuda els 
avis a lluitar contra 
l’aïllament. 

Venda de loteria al 
Vendrell per recaptar 
fons per garantir el 
menjador escolar als 
infants de la ciutat.  

Una trentena de 
professionals de la 
clínica Sagrada Família 
de Barcelona treballaran 
de franc a l’agost per 
escurçar les llistes 
d’espera de cataractes. 
Es busquen 
patrocinadors per poder 
pagar el material de les 
operacions. 

Una masia de Navès, al 
Solsonès, regala estades 
de vacances a aturats i 
jubilats.
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