NOTÍCIES D´ECONOMIA I ACTUALITAT DEL
DE BAIX VALLÈS
04.06.16 al 05.07.2016

1/07/2016 Contrapunt
ELS INDUSTRIALS DEL BAIX VALLÈS CELEBREN LA SEVA JORNADA
ANUAL AMB XAVIER TORRA
El dimecres dia 29 de juny es va convocar al Celler de Can Roda de
Santa Maria de Martorelles el dinar-col·loqui
col·loqui que, cada any, celebra
l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV) amb motiu de la seva
assemblea general anual. En aquesta ocasió el convidat
conv
a la trobada
va ser Xavier Torra, president del Centre Tecnològic de Catalunya
Eurecat.

21/06/2016 Contrapunt
GRIFOLS INVERTIRÀ 10 MILIONS EN AMPLIAR EL COMPLEX DE
PARETS
La farmacèutica Grifols continua l’aposta pel seu complex
co
industrial
a Parets, on invertirà uns 10 milions d’euros en l’ampliació de la
planta d’instruments i reactius de diagnòstic in vitro per a
immunohematologia, hemostàsia i autoimmunitat. Les noves
instal·lacions serviran per abastir el grup en l’expansió
l’expan
als Estats
Units.

27/06/2016 El9nou
SAGALÉS REFORÇA L´EXPANSIÓ A EIVISSA AMB LA COMPRA
D´ASANSA
El grup de transport de viatgers Sagalés ha reforçat la posició al
mercat eivissenc amb la compra de la societat Autobuses San
Antonio, SA (Asansa).
La companyia, fundada a Caldes i amb seu a Mollet, incorpora amb
aquesta operació una flota de 18 vehicles i els 30 treballadors que
componen la plantilla de la firma adquirida. L’operació, l’import de
la qual no s’ha comunicat, també suposa per a Sagalés
Sagal la gestió de la
línia regular entre Eivissa i Sant Antoni de Portmany..
Portmany.

13/06/2016 El9nou
IDILIA DEIXA MONTMELÓ I PORTARÀ A PARETS LA PRODUCCIÓ DE
NOCILLA
El grup Idilia Foods invertirà 15 milions d’euros a crear un complex
industrial renovat a Parets, amb l’objectiu de centralitzar-hi
centralitzar tota la
producció de derivats del cacau.
Això suposa afegir a la producció de Cola Cao i Paladín, que ja es fa a
Parets, la marca Nocilla i també l’edulcorant Mesura, que el grup –
aleshores Nutrexpa– va adquirir l’any 2002. La inversió suposarà el
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tancament de la fàbrica de Montmeló, que el grup va adquirir a
Unilever juntament amb les marques Nocilla i Nutrexpa un cop
s’hagi fet efectiu el trasllat, l’any 2018. El grup anuncia que
mantindrà la plantilla de Montmeló.

17/06/2016 Contrapunt
L´AGRUPACIÓ D´INDUSTRIALS DEL BAIX VALLÈS APOSTA PER
RECUPERAR LA QUALITAT DELS POLÍGONS DE MOLLET
Així valora el secretari general de l’Agrupació d’Industrials del Baix
Vallès (AIBV), Carles Rico, l’estat de salut dels polígons industrials de
Mollet, ara anomenats polígons d’activitat econòmica.
“Malauradament els últims anys no s’hi ha pogut invertir gaire, però
ara cal revertir aquesta tendència”, apunta Rico, una necessitat que
també defensen des de l’Ajuntament. “Les empreses generen
ocupació i oportunitats, i per això cal fer-los
fer
costat en totes les
iniciatives que facilitin el desenvolupament de la
l seva activitat”,
assenyala
l’alcalde,
Josep
Monràs.
Els tres polígons de Mollet – Can Prat, Can Magarola i La Farinera–
Farinera
ocupen actualment un espai de 125 hectàrees, acullen més d’un
centenar d’empreses i compten amb més de 2.300 treballadors.
Davant d’això,
xò, l’AIBV aposta perquè els empresaris s’organitzin en
un ens de conservació dels polígons que funcioni com una comunitat
de propietaris, un mecanisme que representi les demandes del
sector industrial de la ciutat i que ja funciona en poblacions com
Martorelles.

03/06/2016 Contrapunt
MOLLET IMPLICA EMPRESARIS
SARIS I AGENTS EN LA MILLORA DELS
POLIGONS
Una setantena d’empresaris van assistir aquest dimarts a la
presentació del procés participatiu que ha començat a impulsar
l’Ajuntament per a la millora dels polígons d’activitat econòmica de
la Farinera, Can Prat i Can Magarola de Mollet. L'objectiu és que
qu
empresaris, propietaris i adminstració treballin conjuntament per
definir les mancances dels polígons i marcar un full de ruta per als
propers anys.

