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La fira de professionals de 
l’automoció arrenca divendres 
Autopro reuneix el sector a la Fira Sabadell el 13 i el 14 d’abril

REDACCIÓ

Aquest divendres 13 d’abril 
a les 12.30h s’inaugura a la 
Fira de Sabadell una de les fi-
res industrials més importants 
de l’any, Autopro Saló. 

Els professionals de la in-
dústria de l’automoció tenen 
una cita com cada dos anys a 
la fira que serà l’aparador de 
la variada oferta comercial del 
mercat nacional i internacional 
del sector.

Els visitants podran obtenir 
informació de primera mà de 
l’oferta comercial especialitza-
da, comparar productes, com-
provar les tendències i l’evolu-
ció del mercat, iniciar o tancar 
procesos de compra, enfortir 
relacions comercials amb pro-
veïdors i explorar noves opor-
tunitats de negoci.

Un punt de trobada
La fira, organitzada pel Gre-

mi de Tallers de Reparació i 
Venda d’Automòbils i Recanvis 
de Sabadell i Província de Bar-
celona, amb la col·laboració 
del Centre Metal·lúrgic, la Fe-
deració Catalana de Tallers de 
Reparació d’Automòbils (FE-
CATRA), Promoció Econòmica 

Autopro Salo se celebra aquest cap de setmana a la Fira Sabadell

de Sabadell i la Fira Sabadell 
congregarà a empreses espe-
cialitzades en recanvis i com-
ponents, eines, maquinària i 
utillatge, electrònica i siste-
mes, accesso ris i customitza-
ció, reparació i manteniment, 
gestió i solucions digitals, ser-
veis mediambientals globals, 

editorials especialitzades i 
institucions del sector.

A més dels propis exposi-
tors, un dels plats forts de 
la fira són les conferències i 
ponències realitzades per ex-
perts sobre els temes de més 
actualitat i interés que mar-
quen el present i el futur del 

sector de l’automoció.

Horaris i ponents
El divendres 13 d’abril de 16 

a 17h, Antonio Salinas oferirà 
la conferència “Seguretat en el 
treball dels vehicles elèctrics i 
híbrids”, en la que parlarà so-
bre les pautes a seguir pels 

professionals per a evitar elec-
trocutar-se al treballar amb 
aquest tipus d’automòbils i 
sobre noves motoritzacions. 

El mateix dia de 17.30 a 
18.30h, Xavi Bosch i Mireia 
Ruiz, representants de Vagin-
dauto amb més de 20 anys 
d’experiència al sector, condui-
ran la conferència “Tècniques 
de negociació amb assegura-
dores”, una formació feta a 
mida i adaptada a les neces-
sitats dels professionals dels 
tallers dels automòbils.

El dissabte 14 d’abril de 
10.30 a 11.30h, Pasqual 
Moya com a representant de 
MIAC, presentarà la conferèn-
cia “Metodologia a la diagno-
si”, basada en els procedi-
ments a seguir per a localitzar 
i diagnosticar les avaries i l’ús 
de l’oscil·loscopi per a les ma-
teixes. 

El mateix dia de 12.30 a 
13.30 h, Pasqual Moya oferirà 
una altra conferència, aquest 
cop com a representant de 
Tecno Bee. Sota el títol “Ren-
dibilitat a la diagnosi”, parlarà 
sobre la gestió del temps i 
l’estrès per a aconseguir una 
bona efectivitat al treball i les 
reparacions més repetides als 
vehicles amb les seves cau-
ses.

Entrada gratuïta
L’accés a Autopro Saló i a 

les conferències que se cele-
braran a l’auditori del recinte 
és gratuït si s’acrediten a la 
fira o bé per a tots aquells pro-
fessionals que es descarre-
guin la seva invitació personal 
gratuïta a la web de la fira:  au-
tosalo.com/ca/visitants.

REDACCIÓ

L’empresa química Hough-
ton Ibérica, amb planta de pro-
ducció a Barberà del Vallès, va 
augmentar les seves expor-
tacions un 10% l’any passat. 
Així doncs, les vendes a l’es-
tranger es van situar en els 18 
milions d’euros. El principal 
creixement en el mercat inter-
nacional s’ha produit a França, 
Turquia, Índia, Xina i Mèxic. 
Cal sumar-hi que l’any passat 
l’empresa va obrir mercat a Ja-
pó i Sud-Àfrica.

Les exportacions represen-
ten el 40% de la facturació de 
Houghton Ibérica, que el 2017 
va ser de 43,5 milions d’euros 
segons les dades facilitades 
per la companyia.

La companyia vallesana atri-
bueix aquestes xifres al creixe-

La química Houghton augmenta les 
exportacions un 10% el 2017

ment del seu Centre d’Innova-
ció Tecnològica, que treballa 
per més de 4.000 indústries 
europees. El CEO de Hough-
ton, Juan Mañas, destaca que 
“al llarg dels últims anys hem 
consolidat i ampliat considera-
blement la nostra activitat co-
mercial a l’exterior”. 

La planta de Houghton Ibéri-
ca de Barberà del Vallès actua 
com a seu central de la com-
panyia per Espanya, Portugal i 
el Marroc. L’empresa se cen-
tra en el tractament tèrmic i 
refrigerant soluble de metalls 
per Europa, especialment rela-
cionats amb el món de l’auto-
moció i l’aeronàutica. L’edifici 
que ocupa Houghton a Bar-
berà ocupa una superfície de 
16.600 metres quadrats i hi 
treballen 70 persones. Al llarg 
de l’any, la companyia calcula 
que fabrica unes 23,5 tonela-
des de fluïts químics. 

Houghton Ibérica forma part 
del grup Houghton Internacio-
nal, amb seu central a Phila-
delphia (EUA), i té una plantilla 
a nivell mundial de 2.000 tre-
balladors i factura més de 770 
milions de dòlars anualment n


