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Dues empreses
aspiren als premis
per la integració
de persones
amb discapacitat

Divendres, 13 de desembre de 2019

Salerm destina dos milions a
crear una línia de maquillatge
El grup de cosmètica amplia la gamma de productes per oferir un servei global

Cardedeu

Joan Canadell
participarà
en una xerrada
a Lliçà d’Amunt
Lliçà d’Amunt

El president de la Cambra de
Comerç, Joan Canadell, participarà aquest divendres a les
8 del vespre en una xerrada
temàtica organitzada per
l’Ateneu l’Aliança de Lliçà
de Vall. Canadell, president
de l’entitat empresarial des
del mes de juny, parlarà, en
un acte amb entrada lliure,
sobre la “Situació actual de
l’economia i les empreses”.

GRISELDA ESCRIGAS

EL 9 NOU

Les empreses Arkema Química de Sant Celoni i TI
Group Automotive Systems
de Montornès aspiren als
premis Lismivo, que es lliuraran la setmana que ve a
Cardedeu. Els premis distingeixen les empreses que han
fet aportacions al dret a la
igualtat d’oportunitats i de
tracte de les persones amb
diversitat funcional a través
de l’ocupació. La iniciativa
sorgeix de la Xarxa Lismivo,
que integren entitats relacionades amb la inserció laboral
de persones amb discapacitat
amb la coordinació del Consell Comarcal.
En el lliurament del premi
es valora el percentatge de
persones amb discapacitat
respecte al global de la plantilla, el tipus de contracte,
la utilització de centres
especials de treball o la
col·laboració amb la xarxa
Lismivo. En les edicions
anteriors, han rebut el premi
Dara Pharma i l’Hospital de
Granollers.
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Ramon i Raül Martínez amb una mostra dels nous productes en un dels espais d’exposició de la seu del grup a Lliçà de Vall

Lliçà de Vall
Joan Carles Arredondo

El grup VMV, conegut per la
seva marca Salerm, arrenca
la producció de maquillatge
per complementar l’oferta de
productes de cosmètica per a
professionals. La companyia
ha creat una nova àrea de
producció específica a la qual
ha destinat dos milions d’euros d’inversió i aprofundeix
en l’objectiu de convertir-se
en un grup de cosmètica
global.
“Aquest pas ens fa més
complets”, apunta el director financer i comercial de
l’empresa, Raül Martínez. La
decisió d’introduir-se en el
mercat del maquillatge s’ha
fet a través d’una inversió
interna, a partir del criteri
habitual de la companyia,
que opera amb gairebé tots
els processos de producció
interns. “Intentem preservar

la qualitat de la marca des
del principi fins al final”,
apunta Ramon Martínez,
director de producció,
laboratori i R+D. De fet, la

companyia elabora des dels
envasos i els aerosols fins a
les formulacions finals dels
productes que distribueix.
La nova línia de maqui-

Inversions en l’expansió
internacional i la recerca
J.C.A.

Amb independència de les inversions portades a terme per
equipar la fàbrica de Lliçà de Vall per a la fabricació de les
diverses línies de maquillatge, el grup VMV també destinarà
recursos a incrementar la xarxa internacional de distribució,
bona part de la qual és pròpia del grup. Obertures com les
de Miami als Estats Units o Guayaquil a l’Equador contribueixen a incrementar aquesta xarxa que ha fet la companyia
especialment forta en mercats com Mèxic o els Estats Units.
“Som ben rebuts, perquè la majoria de les implantacions es
fan amb magatzem, amb oficines i sales de formació”, explica
Raül Martínez. L’empresa també intensifica els esforços en
recerca. “Fem llançaments constantment, amb un centenar
de formulacions noves”, explica. És una constant per a tot el
sector, un dels que més inverteix en innovació.

llatge, que abraça tota la
gamma –protectors labials i
pintallavis, pols i maquillatge fluid per a la cara, màscares, rímels i ombres d’ulls
i esmalts d’ungles– suposa
una nova oportunitat de creixement per a l’empresa. “Té
un potencial de venda important”, admet Raül Martínez.
L’empresa ha contractat
personal amb experiència
en el sector, tant en recerca,
desenvolupament i formulació del producte com en
fabricació per introduir un
servei que fins ara no estava
disponible i que, en canvi,
té una presència creixent en
les perruqueries, el principal
canal de distribució de la
companyia.
El grup, que distribuirà els
nous productes amb la marca
Salerm, ja prou reconeguda
en el canal de perruqueria
per la gamma de cosmètica
capil·lar, es convertirà en
un dels pocs fabricants de
maquillatge a l’Estat. Això
obre l’opció de fabricar també per a terceres empreses.
La companyia manté la
tendència alcista en les vendes dels últims anys. Raül i
Ramon Martínez, membres
de la segona generació familiar al capdavant de l’empresa després de la mort, ara fa
un any, del fundador, Víctor
Martínez Vicario, apunten
que la facturació creixerà
aquest any entre un 7% i un
8% per situar-se clarament
per sobre dels 160 milions
d’euros. Bona part d’aquest
creixement prové de la forta
presència internacional. La
firma opera en més de 50 països, en la majoria dels quals a
través de delegacions pròpies. A tot el món té uns 1.500
treballadors, 250 dels quals a
Lliçà de Vall.

EPI Industries es garanteix utilitzar
electricitat 100% renovable
Lliçà de Vall
EL 9 NOU

El grup d’empreses de productes especialitzats per al
sector industrial EPI Industries Family of Companies,
ha acordat la contractació de
la companyia Electra Caldense Energia per cobrir la totalitat del consum elèctric de
les 13 instal·lacions del grup
a l’Estat.

L’acord es va firmar aquest
dilluns, i és resultat de l’estratègia de la companyia de
Lliçà de Vall per la sostenibilitat i el medi ambient.
Fruit de la col·laboració
establerta amb la firma Km0
Energy, que EPI Industries
va contractar a principis
d’aquest any per reduir les
emissions de carboni de la
seva activitat econòmica. Per
implantar mesures d’eficièn-

cia energètica, autoconsum i
contractació d’energia verda,
es va obrir una licitació per
seleccionar la comercialitzadora que garantís electricitat
100% d’origen renovable, i
complís objectius de preu,
proximitat i qualitat de servei. Amb tots aquests criteris, es va triar la centenària
Electra Caldense. L’acció
s’alinea amb un dels objectius de l’agenda 2030.

El director executiu d’EPI Industries, Antoni Cammany, saluda el directiu
d’Electra Caldense Oriol Xalabarder, amb Mieria Cammany i Santi Martínez

