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MÓN
EM P R ESAR I A L
OPEN CAMP

COOPERATIVA DE CAMBRILS

CATALUNYA CAIXA

Campanya per incorporar
115 empleats

Els afectats s’ofereixen
per ajudar a refinançar

Deixen el gruix de l’ERO
per a després de l’estiu

!Open Camp, empresa que promou

!La Plataforma d’Afectats per la Cooperati

!El gruix de l’expedient de regulació

un parc dedicat al món de l’esport a
l’anella olímpica de Barcelona, ha
iniciat una campanya de selecció de
personal per a 115 empleats amb vista
a la posada en marxa de la instal∙lació,
prevista per al 16 de juny. Com en
campanyes anteriors, l’empresa rep
la col∙laboració del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC). / Redacció

va Agrícola de Cambrils va explicar ahir que
ofereixen ajuda per intentar que la secció de
crèdit, ara en preconcurs de creditors, trobi
els 9 milions d’euros que falten per desblo
quejar els comptes dels clients. “El millor és
ajudarlos a aconseguir els diners per evitar
que s’arribi a una situació de concurs de
creditors, que seria una ruïna per a tothom”,
ha assegurat Francesc Siuraneta. / ACN

XAVI JURIO / ARCHIVO

Afectats de la cooperativa de Cambrils

d’ocupació (ERO) de CatalunyaCaixa que
afecta 1.557 empleats no s’aplicarà fins
que es completi la integració informàtica
al Grup BBVA, prevista per a després
d’estiu. Dimecres, 20 de gener, es tanca
ran 10 sucursals, amb la qual cosa l’entitat
haurà eliminat 50 oficines de les 150 pre
vistes (totes a Catalunya) i no un altre
tancament programat. / EP

Emibet, creada per dues infermeres, preveu facturar mig milió en dos anys

L’empresa Toro
Development
trasllada la
seu de Taiwan
a Barcelona

Assajos clínics a casa
ARIADNA BOADA
Barcelona

Després de diversos anys tre
ballant en projectes d’investi
gació a l’hospital Clínic de Bar
celona, les joves infermeres
Noemí Bellido i Elisabet de
Mingo es van adonar que molts
voluntaris abandonaven els es
tudis per la incomoditat de sot
metre’s a controls periòdics
que s’allargaven durant mesos.
Per posar remei a aquest
problema, van decidir formar
un equip d’infermeres i infer
mers que atenguessin el paci
ent, que sempre participa de
manera voluntària, al seu propi
domicili. “És una manera
d’evitar desplaçaments i aban
donaments i millorar l’atenció,
i en molts casos accelera l’ob
tenció de resultats”, explica
Noemí Bellido. A més a més, i
segons expliquen les dues sòci
es, cada vegada són més els
centres d’investigació i hos
pitals que busquen empreses
que els organitzin el servei a
domicili per poder dur a terme
els estudis.
Animades pels col∙legues i
sense la necessitat d’una gran
inversió, Bellido i De Mingo
constitueixen
oficialment
Emibet el març del 2015. Poc
després de crear el seu perfil
en anglès a la xarxa profes
sional Linkedin, un centre
d’investigació holandès s’hi va
posar en contacte. “Estaven
treballant en un nou medica
ment de l’àmbit de l’endocri
nologia, volien accelerar un es
tudi clínic a Catalunya i prefe
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Noemí Bellido i Elisabet de Mingo, les sòcies d’Emibet

La nova empresa
neix orientada
als grans assajos
de medicaments i
tractaments
rien, perquè és més eficaç, un
servei a domicili”, explica De
Mingo.
Després d’aquest primer es
tudi, Emibet està a punt d’ini
ciar els controls mèdics d’un
nou estudi clínic en què parti
ciparan una vintena d’hospi

tals espanyols i un de portu
guès que durarà dos anys. Es
preveu la participació de més
de 60 pacients voluntaris.
L’objectiu del laboratori fran
cès que l’impulsa és aconseguir
millors tractaments per acce
lerar i millorar la recuperació
de persones que han rebut un
trasplantament de fetge.
Els pròxims dos anys, Emi
bet preveu facturar més de mig
milió d’euros amb els seus ser
veis d’atenció sanitària profes
sional a casa. Actualment està
formada per un equip d’entre
20 i 60 diplomats en inferme
ria amb experiència al sector

mèdic i que varia en funció de
cada projecte.
El servei, que ja existeix des
de fa anys en altres països, és
innovador a Espanya i, segons
les dues sòcies, “pot ser clau
perquè investigadors i far
macèutiques augmentin l’efi
càcia dels seus estudis clínics i
puguin desenvolupar noves
solucions mèdiques amb més
rapidesa”.
A més del control d’assajos
clínics, Emibet també ofereix
serveis d’infermeria a domicili
per a particulars de cures, in
jeccions, controls, test i elimi
nació de punts. !

L’empresa Toro Development,
que es dedica al pagament a través
del mòbil, ha traslladat la seu cen
tral de Taiwan a Barcelona per ser
més a prop del seu mercat objec
tiu, l’europeu.
Segons va informar ahir la com
panyia, Toro es dedica a l’àmbit
mobile wallet, sistema que permet,
a través dels telèfons intel∙ligents i
amb el màxim nivell de seguretat,
fer el pagament de qualsevol im
port en tota mena de comerços i
transports. El mobile wallet també
facilita l’accés a espais on és ne
cessària la identificació personal.
Toro Development està llan
çant una plataforma europea in
dependent de mobile wallet que
inclou pagaments, fidelització i
transport públic.
Per a l’obertura de la seva seu a
Barcelona, Toro ha rebut el suport
de l’àrea d’atracció d’inversions
estrangeres Catalonia Trade&In
vestment de la Generalitat i ha ob
tingut 1,9 milions d’euros de fi
nançament en la convocatòria per
a pimes SME Instrument, un pro
grama orientat a les pimes.
El conseller delegat de Toro,
Laurent Renard, va assenyalar
que han optat per instal∙larse a
Barcelona perquè és la ciutat “més
dinàmica” de l’Estat per a la in
dústria TIC”.
Toro Development, que va fac
turar prop d’1,3 milions d’euros el
2015, té 30 treballadors de set na
cionalitats diferents a la seva ofici
na de Barcelona i arribarà als 40
empleats aquest any.!
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Amb la participació de

MUHAMMAD
YUNUS
Premi Nobel de la Pau

;5*7-8+51& (.9 .-'9 1.1719)1'9 ,5+ 9 09 )+9.*4-+/9714 *-7190
:# 65 35.5+ 65 :$%# 65 ! 9 %" 2
-,'," *) ', .Ö#(+,! /,$+)'%&,

Inscriu-t’hi gratuïtament a www.sbcbarcelona.org
Places limitades
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