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Lamarvi entra  
a la producció de 
gels desinfectants 
i n’ofereix  
al govern

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

VMV Cosmetic Gruop, a 
través de l’empresa Labora-
torios Cosméticos Lamarvi, 
s’ha posat a disposició del 
Ministeri de Sanitat per a 
la fabricació de gels desin-
fectants de mans per desti-
nar-los a centres sanitaris i 
altres organismes. Segons ha 
informat el grup, especialista 
en productes de cosmètica i 
coneguda, entre d’altres, per 
la marca Salerm, Lamarvi ha 
destinat gran part de les líni-
es de producció a la planta 
de Lliçà de Vall a poder man-
tenir el ritme de comandes i 
proveir els seus clients.

L’empresa va comen-
çar a produir aquests gels 
recentment, a petició dels 
seus clients –establiments 
de perruqueria–. Com que 
disposa de laboratori propi 
i una empresa d’envasat del 
mateix grup (també situada 
a Lliçà de Vall), va poder des-
envolupar el producte i aten-
dre la demanda, que sorgia 
de la necessitat de mesures 
de protecció per l’expansió 
del coronavirus.

El gel de Lamarvi que 
Lamarvi produeix a Lliçà de 
Vall està dissenyat per a la 
neteja exhaustiva i profun-
da de les mans. La fórmula 
també conté aloe vera i àcid 
hialurònic per a la cura de la 
pell. La planta de la compa-
nyia de productes cosmètics 
està fabricant gens desinfec-
tants en tot tipus de format, 
des de 100 fins a 5.000 mil-
lilitres.

Una de les mampares que l’empresa ha instal·lat aquesta setmana, a la seu de la Policia Local de la Garriga

La Garriga

J.C.A.

El fabricant de mobiliari per 
al sector comercial Stil Ricart 
s’ha sumat a les iniciatives 
per garantir la seguretat dels 
treballadors dels establi-
ments que continuen oberts 
en l’actual context de restric-
cions, com farmàcies, boti-
gues d’alimentació o gasoli-
neres. En alguns comerços no 
sempre és factible mantenir 
les distàncies que recoma-
nen els experts sanitaris per 
evitar contagis, i l’empresa 
ha ideat un sistema, amb 
una mampara transparent de 
metacrilat amb uns suports 
de fusta, d’un metre d’alçada 
i de muntatge molt senzill.

El producte, que es comer-
cialitza amb la marca Anti-
bac, ha pres forma aquesta 
mateixa setmana. L’encàrrec 
d’una farmacèutica per dis-
posar d’un producte protec-
tor a l’establiment va donar 
la idea i l’empresa va disse-
nyar el producte i va comen-
çar a promoure’l a través de 
la seva web. “La resposta ha 
estat positiva”, explica Joan 
Ricart, el gerent de l’empresa 
de la Garriga. En només un 
parell de dies ja havien rebut 
una vintena d’encàrrecs i 
algunes trucades interessant-
se pel producte. “Principal-
ment són farmàcies, però el 
producte es pot utilitzar en 
qualsevol botiga que tingui 
mostrador”, explica Ricart.

L’empresa ha volgut que 
el producte sigui fàcil d’ela-
borar, d’instal·lar i, sobretot, 
que pugui arribar amb certa 
rapidesa als establiments, 
donada la urgència de la 
necessitat. De fet, en el cas 
del Vallès Oriental, l’empre-
sa ofereix que el producte 
arribi en 24 hores.

A més de comercialitzar 
el producte, l’empresa n’ha 
fet donacions en alguns 
equipaments, com l’Asil o la 
Policia Local de la Garriga. 
“Entenem que hi ha alguns 
equipaments amb necessitats 
i també empreses que puguin 
passar per moments compli-
cats”, assenyala Ricart. L’em-
presa dona feina actualment 
a 15 treballadors.

Rental Center 
ofereix els seus 
semiremolcs per  
a serveis urgents

Parets del Vallès

L’empresa Rental Center, 
que opera des de Parets i es 
dedica al lloguer de semi-
remolcs per al transport 
de mercaderies, ha ofert al 
govern català la seva flota 
per al transport de productes 
de primera necessitat. L’em-
presa vallesana vol contri-
buir amb aquest oferiment a 
garantir el subministrament 
d’aquests productes a la 
població.

Wellwo obre la 
plataforma virtual 
de salut laboral 
durant un mes
Granollers

La plataforma virtual de 
salut i benestar laboral Well-
wo s’oferirà de manera ober-
ta durant un mes. Aquesta 
plataforma en línia ofereix 
contingut audiovisual per 
impactar en la salut física, 
emocional i nutricional dels 
usuaris. L’oferiment parteix 
de l’increment d’empreses 
que han optat per introduir 
el teletreball en les seves 
activitats per prevenir els 
contagis pel coronavirus.

Condis avança 
l’obertura dels 
supermercats per 
atendre gent gran
Granollers

Els supermercats propis de 
la cadena de distribució Con-
dis obriran una hora abans 
per atendre només perso-
nes grans, més vulnerables 
davant el contagi de la Covid-
19. La cadena vol fer extensi-
va la iniciativa a les botigues 
que té en franquícia.

Un fabricant de la Garriga ofereix 
mampares per als comerços oberts
La fabricació ha començat aquesta setmana i ha tingut bona resposta

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El grup Inkemia, a través de 
la societat Plasmia Biotech 
en la qual participa en un 
43%, està desenvolupant 
una plataforma tecnològica 
per desenvolupar nous pro-
ductes antivirals en temps 
rècord i que seria d’aplicació 
en l’actual crisi sanitària pel 
coronavirus.

Segons ha informat la com-
panyia amb seu a Mollet al 
Mercat Alternatiu Borsari, la 
plataforma té com a objectiu 

“disposar d’eines perquè 
els períodes de desenvolu-
pament d’un fàrmac per a 
noves pandèmies es facin en 
temps rècord”. La plataforma 
“pot ser una eina important 
per lluitar contra qualsevol 
brot de virus completament 
desconegut fins que es des-
encadena”, com ha passat ara 
amb el SARS-CoV-2, i anteri-
orment amb el SARS, la grip 
A o l’Ebola.

El primer desenvolupa-
ment que es pot afrontar 
amb aquesta plataforma 
seria l’actual coronavirus, 

que permetria “l’optimit-
zació de tot el procés de 
desenvolupament necessari 
per a les futures pandèmies”, 
explica la companyia en el 
comunicat a les autoritats de 
les societat cotitzades. 

Per aconseguir aquest 
objectiu, el grup ja està en 
fase de captació del finan-
çament requerit per al des-
envolupament d’aquesta 
plataforma. En el desen-
volupament del projecte, a 
més de Plasmia Biotech, hi 
estan treballant altres socis 
tecnològics dins del mateix 

L’empresa fa passos per obtenir finançament per al projecte

Inkemia avança en un pla per 
obtenir antivirals contra la Covid-19

grup empresarial, com IUCT 
o Recerca Clínica, entre d’al-
tres. 

La recerca que desenvolu-
pen Inkemia i Plasmia Bio-
tech ha obtingut, per segon 
any consecutiu, el segell 
d’excel·lència tecnològica del 
programa Pime de l’Horitzó 
2020 de la Comissió Europea, 
que reconeix la capacitat 
innovadora de la companyia 
i el potencial dels productes 
nucleosídics que desenvolu-
pa.

La plataforma que ara es 
desenvoluparà té com a punt 
de partida la tecnologia que 
ha desenvolupat Inkemia 
IUCT Group durant els 
últims anys, basada en el des-
envolupament de compostos 
nucleosòdics que han demos-
trat eficàcia en infeccions 
virals com la sida o l’hepati-
tis C, entre d’altres.

Productos Climax 
col·labora a cobrir les 
necessitats públiques 
de mascaretes

Parets del Vallès

El fabricant d’articles per a 
protecció laboral Productos 
Climax respondrà als reque-
riments de les institucions 
públiques per a l’abastament 
de mascaretes filtrants i 
equips de protecció respi-
ratòria a hospitals i serveis 
prioritaris de protecció 
civil i neteja pública. En un 
comunicat als seus clients, la 
companyia informa que hi ha 
possibilitat que no es puguin 
atendre peticions dels clients 
habituals en la forma i ter-
minis habituals. L’empresa 
treballa al límit de producció 
de les instal·lacions i maqui-
nària i ha ampliat la plantilla.


