L’empresa té 330 treballadors a Sant Joan Despí

La farmacèutica Reig Jofre inaugura un
nou laboratori a Sant Joan Despí
Amb una superfície de 1.200 m2, els nous equipaments permetran millorar
l’eficiència i reduir costos, així com fer projectes biotecnològics de gran envergadura

A

l març s’ha inaugurat un nou laboratori analític de
desenvolupament i control de qualitat a la planta que
la farmacèutica Reig Jofre té a Sant Joan Despí. El nou
laboratori té una superfície de 1.200 m2 i permet augmentar
capacitats i reforçar les àrees de cromatografia i microbiologia
d’aquests laboratoris. Els nous equipaments possibiliten aplicar
tècniques de microbiologia ràpida per tal de reduir els temps
de resposta, millorar l’eficiència i reduir costos, així com dur a
terme projectes biotecnològics de més gran envergadura. Les
instal·lacions de Reig Jofre a Sant Joan Despí compten amb 330
treballadors i treballadores, 110 dels quals es troben al nou laboratori.
Reig Jofre és una companyia multinacional farmacèutica fundada l’any 1929. La seva activitat s’estructura en dues grans àrees:
el desenvolupament i comercialització de productes propis (anA la imatge, la directora del laboratori, Carmen Blanes, fa una explicació
tibiòtics i injectables, productes dermatològics, ginecològics,
de les millores que comportarà el nou laboratori a l’alcalde, Antoni Poveda, i la resta de persones que van participar en la visita
respiratoris i de consumer healthcare) i el desenvolupament de
productes per a tercers. L’empresa compta amb 900 treballadors
i treballadores, quatre centres de desenvolupament i tres cen- Comerç, Cristian Rastrojo, juntament amb el conseller delegat,
tres de producció en diferents punts d’Europa. L’alcalde, An- Ignasi Biosca, i la presidenta de Reig Jofre, Isabel Reig, entre
toni Poveda, i el regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i d’altres, van ser els encarregats d’inaugurar el nou espai.

Els reptes de la nova junta de
l’associació de comerciants Activa Despí

El programa Work Experience, una
oportunitat laboral per a aquest estiu

L’associació ha renovat recentment la junta i ha incorporat nous
membres, fet que ajudarà a dinamitzar, encara més, els projectes
que té l’entitat. Amb aquesta renovació, el comerç dels quatre
barris hi tenen representació. Entre les iniciatives més immediates es troba l’entrada en servei d’un nou web “més dinàmic,
modern i visual”, explica la presidenta, Belén Allende, que es
presentarà el 8 de maig, i que ha comptat amb la participació
de l’alumnat d’un cicle de comerç de l’institut Francesc Ferrer i
Guàrdia: “ens ha fet molta il·lusió. No només és un web més
interactiu, modern, etc., sinó que, a més a més, té una vessant
col·laborativa que trobem molt positiva”. Aquesta nova finestra al món virtual els ajudarà a posicionar-se millor i adaptar-se
a les noves realitats del mercat “tenir un web amb la informació de tots els comerços, i difondre descomptes o campanyes
és molt important per a nosaltres”, conclou Belén.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert una
nova convocatòria del Work Experience, un programa ocupacional que dona l’oportunitat a gent
jove que ha finalitzat recentment els estudis de
treballar a l’Ajuntament durant l’estiu.
Per participar-hi cal tenir entre 18 i 30 anys; estar
empadronat a Sant Joan Despí; haver finalitzat,
des del 2014, una formació professionalitzadora
(cicles formatius, graus universitaris, màster, etc.)
i no tenir feina. Les persones interessades cal que
facin la inscripció al web sjdespi.net/promodespi/,
i els dies 31 de maig (17 h) i l’1 de juny (11 h) es
faran sessions informatives i de selecció a les dependències de Promoció Econòmica, carrer John
F. Kennedy, número 8.
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