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Grifols inverteix 59 milions
en una nova planta a Parets
a El nou centre de fraccionament de plasma s’instal·larà finalment als Estats Units, on invertirà
81,5 milions d’euros a La companyia aprova un pla fins al 2021 dotat amb 326,6 milions d’euros
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llocs de treball requerirà la
posada en marxa de les noves
instal·lacions a Parets del Vallès, a finals del 2017 o el 2018.

per cent de les vendes del
grup farmacèutic Grifols l’any
2015 es van fer als Estats
Units i un 5%, a l’Estat.

estar operatives a finals
del 2017 o principis del
2018, depenent de quan
arribin els permisos de la
Food and Drug Administration nord-americana
(FDA) i de l’European Medicines Agency (EMA), les

agències que acrediten els
seus productes per a la comercialització posterior.
Grifols podria ampliar la
plantilla en una cinquantena de persones, segons
les estimacions prèvies de
necessitats de personal.

La resta d’instal·lacions
A banda de la seu de Parets, el complex industrial
de Grifols a Clayton, a Carolina del Nord, als Estats
Units, rebrà 81,5 milions
d’euros d’inversió per a la
construcció d’una nova
planta de fraccionament
de plasma que el president
de la companyia, Víctor
Grífols, no havia descartat
que se situés a Catalunya.
És previst que les instal·lacions tinguin capacitat per
fraccionar 6 milions de litres de plasma a l’any i que
entri en funcionament a
principi del 2022.
També a Clayton, Grifols construirà una planta
de purificació de la fracció
II+III per obtenir immunoglobulina intravenosa,
dotada amb 108,8 milions
d’euros. L’altra nova planta anunciada és la de purificació d’albúmina, al complex que el grup té a Duclin, Irlanda, amb capacitat per produir entre 130 i
150 milions de grams
anuals d’albúmina sota la
marca comercial Albutein®. Grifols accelerarà la
seva construcció per donar resposta a la demanda
creixent del mercat d’aquesta proteïna, i la planta
podria entrar en funcionament l’any 2020.
Grifols, que el 2015 va
facturar 3.934 milions
d’euros i que té uns 14.700
treballadors, estima que
les capacitats productives
seran suficients per cobrir
la demanda fins als anys
2028 o 2030. ■

Antoni Vila, president de
MicroBank ■ EL PUNT AVUI

croempreses i negocis d’autònoms, i també a facilitar
serveis de suport i assessorament empresarial.
Durant l’exercici del
2015, MicroBank ha concedit a Catalunya un total
de 6.859 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses
per un import de 68,2 milions d’euros. Per finançar projectes personals i
familiars, el banc ha aportat 107,3 milions d’euros
a 28.999 iniciatives. Fins
ara, MicroBank ha firmat
convenis amb 566 entitats socials d’arreu de
l’Estat espanyol. ■

Instal·lacions que Grifols té a Parets del Vallès, en una imatge d’arxiu ■ ORIOL DURAN

Eva Garcia Pagán
BARCELONA

Parets del Vallès rebrà un
pessic de la inversió milionària projectada per la farmacèutica Grifols entre
els anys 2016 i 2021 i que
preveu també l’obertura
de nous centres productius als Estats Units i Irlanda. Grifols va anunciar
ahir que hi destinarà 59
milions d’euros en una nova planta de purificació de
la proteïna alfa1-antitripsina (Prolastin®), la principal aplicació de la qual és
per combatre certes malalties respiratòries. La in-

versió s’inclou dins un pla
més ambiciós dins la divisió Bioscience, que preveu
la creació de quatre noves
plantes (entre aquestes
la vallesana), dotat amb
prop de 327 milions d’euros (360 milions de dòlars) i dels quals prop de
dues terceres parts s’executaran als Estats Units
(190,68 milions d’euros).
La companyia justifica
que aquest gruix de la inversió vagi a parar als
Estats Units, en part perquè el 65% de les vendes
es concentren en aquest
mercat, front el 5% que
representa el mercat es-

panyol. La resta de la inversió inclosa en el pla
2016-2021, un total de
77,18 milions d’euros,
s’invertiran a Irlanda.
La nova planta a Parets
del Vallès ja està edificada,
ja que Grifols havia previst
que la capacitat productiva actual d’aquesta proteïna s’acostaria als nivells
màxims el 2018, per la
qual cosa va aprovar iniciar la seva construcció
l’any 2014. Així doncs, la
inversió anunciada ahir es
destinarà a l’equipament
de la planta, segons van
confirmar fonts del grup.
Les instal·lacions podrien

Les xifres
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Acord per a emprenedors entre
Acció contra l’Atur i MicroBank
Redacció
BARCELONA

El president de la Fundació Privada Acció Solidària contra l’Atur,
Oriol Romances i Vidal,
i el president de MicroBank, Antoni Vila Bertran, van firmar ahir un
conveni de col·laboració
per facilitar el finança-

ment de projectes empresarials a través de
microcrèdits. En l’acord
s’estableix una línia de finançament de fins a un
milió d’euros, els beneficiaris dels qual seran persones físiques i microempreses amb menys de deu
treballadors i una facturació anual inferior als
dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran
aspirar a microcrèdits fins
a 25.000 euros, amb un
màxim del 95% de la inversió, i els projectes hauran
de disposar d’un pla d’empresa i de l’informe favorable de viabilitat elaborat
per Acció Solidària contra
l’Atur. El criteri de concessió dels microcrèdits per
MicroBank es basa fona-

Es tracta d’una planta
de purificació d’alfa 1-antitripsina (Prolastin®), proteïna que s’usa terapèuticament en pacients que en
tenen un dèficit clar, sovint a causa d’un trastorn
genètic hereditari que pot
ocasionar malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), emfisema i
bronquitis crònica.

mentalment en la confiança en la persona i la viabilitat del projecte i hi poden
accedir persones sense
garanties ni avals.
Acció Solidària, per la seva banda, es compromet a
la detecció de les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de mi-

