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02/05/2017 Contrapunt 

LA MULTINACIONAL JAPONESA KAO INAUGURA L'AMPLIACIÓ DE 
LA SEVA SEU DE MOLLET 
 
El president mundial de KAO, Motohiro Morimura; el president de 

KAO a Europa, Masahiro Katayose; el president de KAO Chimigraf, 

Francesc Pujadas; i l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, han 

inaugurat avui la nova planta de Kao Chimigraf a Mollet, d

la fabricació de tintes d’injecció en base d'aigua que permet 

imprimir sobre plàstics, especialment embalatges, respectuoses amb 

el medi ambient. 

Amb aquesta ampliació, la important multinacional de capital 

japonès ratifica la seva aposta per la ciutat i contribueix a la creació 

de llocs de treball, ja que la companyia preveu incorporar, 

inicialment, 20 treballadors més a una plantilla actual d’unes 100 

persones. 

 

 

30/04/2017 Contrapunt  

ARKEMA QUÍMICA I DECATHLON, LES EMPRESES SOCIALMENT MÉS 
RESPONSABLES 
 
La botiga Decathlon de Mollet i Arkema Química són les dues 

empres baixvallesanes reconegudes en la primera edició dels premis 

LismiVO com a empreses socialment més responsables del Vallès 

Oriental. A més d’aquestes dues també van ser distingides Dara 

Pharma (Granollers), Hidrocolor (Llinars) i Montajes y Servicios 

Industriales Guicart (Sant Celoni). 

Els premis LismiVO reconeixen les empreses de la comarca més 

responsables socialment d’acord amb el percentatge de treballadors 

amb alguna discapacitat a la plantilla, el tipus de contracte i l'edat 

dels empleats, entre altres aspecte 

 

 

26/04/2017 Contrapunt 

SEGRO COMPRA LA PARCEL·LA DE L'ANTIGA MANAUT PER 
AMPLIAR EL PARC LOGÍSTIC DE MARTORELLES
 

Segro, el fons d'inversió britànic que construeix les naus on 

s'instal·larà Amazon a Martorelles, ha anunciat l'

parcel·la de tres hectàrees on hi ha les antigues naus de l'empresa 

Manaut situada a la mateixa zona industrial de Can Roca. La 

companyia destinarà aquest sòl al desenvolupament d'altres

metres quadrats per a emmagatzematge

L'adquisició de la parcel·la permetrà, segons fonts de l'empresa, 

consolidar el projecte de Segro i crear una massa crítica en aques

zona estratègica de Barcelona, convertint Martorelles en una peça 

clau de la cartera de Segro a Espanya. "Haver aconseguit atraure un 

inquilí de primer ordre internacional 

promoció de Segro a Espanya suposa una recompensa per al
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estat el primer projecte logístic a risc del mercat espanyol que s'ha 

dut a terme en els darrers anys, desenvolupat en una zona on la 

 

 

demanda és alta i l'oferta molt limitada", 

director de Segro Espanya. 

 

 

20/04/2017 El 9nou 

L’OCUPACIÓ AL VALLÈS ORIENTAL CREIX EN 6.000 LLOCS DE 
TREBALL EL 2016 
 
La comarca encara necessita generar 13.000 llocs de treball per 

arribar a les xifres prèvies a la crisi 

El Vallès Oriental va guanyar més de 6.000 llocs de treball durant el 

2016, en un reflex de la represa de l’ocupació vinculada a la millora 

de l’economia. Les contractacions d’assalariats van exercir de motor 

d’aquest creixement, segons les dades difoses per l’Observatori

Centre d’Estudis del Vallès Oriental, amb un increment d

creixement global -sumats assalariats i autònoms

per damunt del 3,9% d’increment mitjà que es va produir a 

Catalunya 

 

 

20/04/2017 Contrapunt 

MOLLET URGEIX LA GENERALITAT A ACTUAR ALS ENLLAÇOS AMB 
LA C-17 DAVANT L’ARRIBADA D’AMAZON
 

La posada en marxa, a la tardor, del parc logístic de Martorelles 

amb l’arribada del gegant del comerç electrònic Amazon

preveure un augment notable de trànsit de vehicles 

camions– tant al polígon de Can Roca com al pont de l’Aiguabarreig i 

els enllaços de la C-17 amb Mollet i Martorelles, una zona que 

actualment ja registra un elevat volum de trànsit.

Un dels punts més conflictius serà la rotonda del Decathlon, on al 

trànsit actual s’hi afegiran els vehicles de repartiment que hagin 

d’enllaçar amb la C-17, l’AP

Davant d’això, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha expressat la 

seva preocupació pel “col·lapse” que es generarà en aquest punt, i 

ha apressat la Generalitat –titular de la via

solucions que fa mesos que estudia per desconge

“Ens consta que s’hi està treballant, però ara, amb l’arribada 

d’Amazon, cal accelerar els terminis per resoldre els problemes de 

mobilitat”, diu Monràs, qui adverteix que “no passarà ni un vehicle 

d’Amazon per la rotonda del Decathlon si 

problema”. 
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d’aquest creixement, segons les dades difoses per l’Observatori-
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sumats assalariats i autònoms- va ser del 4,6%, 
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MOLLET URGEIX LA GENERALITAT A ACTUAR ALS ENLLAÇOS AMB 
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tardor, del parc logístic de Martorelles –

amb l’arribada del gegant del comerç electrònic Amazon–, fa 

preveure un augment notable de trànsit de vehicles –sobretot 

tant al polígon de Can Roca com al pont de l’Aiguabarreig i 

amb Mollet i Martorelles, una zona que 

actualment ja registra un elevat volum de trànsit.  

Un dels punts més conflictius serà la rotonda del Decathlon, on al 

trànsit actual s’hi afegiran els vehicles de repartiment que hagin 

17, l’AP-7 o la C-33. 

Davant d’això, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha expressat la 

seva preocupació pel “col·lapse” que es generarà en aquest punt, i 

titular de la via– a implementar les 

solucions que fa mesos que estudia per descongestionar l’espai. 

“Ens consta que s’hi està treballant, però ara, amb l’arribada 

d’Amazon, cal accelerar els terminis per resoldre els problemes de 

mobilitat”, diu Monràs, qui adverteix que “no passarà ni un vehicle 

d’Amazon per la rotonda del Decathlon si abans no s’arregla el 
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28/04/2017 Contrapunt 

MERCK NOMENA NOVA DIRECTORA DE LA FILIAL ESPANYOLA
 
La multicional alemanya Merck, amb 

Magarola, ha nomenat a Marieta Jiménez com a nova directora 

general de la filial espanyola en substitució de Rogelio Ambrosi. 

Jiménez, amb més de 20 anys d´experiència en la indústria 

farmacèutica, assumeix el càrrec després de desenvolupar la direcció 

general de Merk a Suècia, i inicia el mandat amb l´objectiu de llençar 

al mercat nous productes en oncologia i immulogia i de consolidar la 

capacitat innovadora de la planta de Mollet.

 

 

28/04/2017 Contrapunt 

ESTEVE REFORÇA L´ATENCIÓ SANITÀRIA A L´EQUADOR I SÍRIA
 

La farmacèutica Esteve, amb seu a Martorelles, ha renovat un any 

més la seva aportació econòmica com a membre del Fons d´Acció 

Humanitària i d´Emergència de Farmamundi, una acció que permet 

actuar inmediatament en casos de desastre naturals, conflictes 

bèl·lics i desequilibri crònic de salut

medicaments que es distribueixen en hospitals i centres mèdics de 

països necessitats com l´Equador, Haití, Mali, el Congo, Gaza, Sèrbia, 

Síria. 
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països necessitats com l´Equador, Haití, Mali, el Congo, Gaza, Sèrbia, 


