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1/09/2016 Contrapunt 
NAD-SHAD AMPLIA LA FÀBRICA DE MALETES PER A MOTOS DE CAN 
MAGAROLA 
 

El grup NAD-SHAD, dedicat a la fabricació d'accessoris per a 

motocicletes, ha ampliat el seu centre de producció al polígon de 

Can Magarola de Mollet per donar resposta al creixement 

internacional que viu la companyia fundada fa més de 40 anys pel 

molletà Jaume Xicola. 

En concret, l'empresa ha obert una nova nau de 6.000 metres 
quadrats al costat de les instal·lacions de 22.000 metres quadrats 
que la companyia ja tenia al polígon molletà i que havien quedat 
limitades per respondre al desenvolupament internacional de 
l'empresa, que dóna servei a més de 5.000 clients distribuïts per tot 
el món. 
 

 

 
05/09/2016 Contrapunt 
ENDESA HA INVERTIT 102.000 EUROS  PER CONTROLAR A DISTÀNCIA 
PART DE LA XARXA ELÈCTRICA DEL VALLÈS ORIENTAL  
 
Endesa ha invertit durant l’any 2016 un total de 102.000 euros en la 
instal·lació de dispositius electrònics per controlar a distància 10 
centres de transformació al Vallès Oriental. Segons la companyia, 
aquesta actuació millora la qualitat i la continuïtat del 
subministrament a 16.000 clients de un total de 19 municipis de la 
comarca. 
La mesura consisteix a col·locar a la xarxa elèctrica els mòduls 
electrònics necessaris i un sistema de comunicacions que permet 
accionar-los de forma remota des del centre de control de la 
companyia, situat a Barcelona, fet que evita la necessitat de 
desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències per dur a 
terme les corresponents maniobres. Així, s’estalvia temps en la 
localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del període 
d’interrupció del subministrament elèctric i, en conseqüència, la 
millora de la qualitat del servei elèctric. 

 

 

 
18/08/2016 El 9Nou 
FREUDENBERG AMPLIA L´ÀREA DE NEGOCI DE PRODUCTES DE LA 
LLAR 
 
El grup alemany, amb presència a Parets, compra l’empresa italiana 
Gimi. 
El grup alemany Freudenberg, que té diverses plantes de producció 
a Parets, ha ampliat la seva àrea de negoci de productes de llar. 
A través de la firma Freudenberg Home and Cleaning Solutions, 
coneguda per la marca Vileda, ha arribat a un acord per adquirir la 
firma italiana Gimi, SPA, dedicada a fabricar productes per a la roba  
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com estenedors o posts de planxar. Aquesta empresa és líder del 
sector a Itàlia, amb 320 treballadors i l’any 2015 va facturar 80 
milions d’euros. La compra, subjecte a l’aprovació de les autoritats 
competents, serà completada el tercer trimestre d’enguany. 
Freudenberg va facturar, l’any passat, al voltant de 180 milions 
d’euros i dóna feina a 650 persones a Parets.. 
 

 
 

 

 
26/08/2016 El 9Nou 
EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA BUSCA SOCI PER IMPULSAR LA 
CITY DE MOLLET 
 
El Consorci de la Zona Franca torna a posar data per tirar endavant 
el vell projecte de la City de Mollet, en uns amplis terrenys de la 
zona del Calderí, a Mollet. 
En una recent presentació dels projectes de la companyia, el delegat 
de l’Estat en aquesta empresa pública, Jordi Cornet, va situar el 
projecte de la City de Mollet entre els quatre que preveu que surtin 
a concurs abans d’acabar l’any per localitzar un soci amb el qual es 
pugui impulsar. 
El projecte ja acumula 25 anys de trajectòria des que l’Ajuntament 
de Mollet va fer una primera aprovació per desenvolupar un polígon 
industrial a la zona. La configuració ha anat canviant i ara és una 
iniciativa dissenyada per acollir habitatge (es calcula que uns 900) i 
un gran zona comercial i d’equipaments. És un projecte que ha de 
convertir-se en la porta sud de Mollet. 
A més dels 80.000 metres destinats a habitatges (10.000 per a pisos 
socials), n’hi ha 20.000 de reservats per a oficines i hotels i 50.000 
per a comerç i lleure 

 

 
09/08/2016 Els 9Nou 
L´AGRICULTURA ECOLÒGICA CREIX UN 62% A LA COMARCA ELS 
DARRERS CINC ANYS 
 
Durant els darrers cinc anys, el nombre d’empreses i productors 
registrats al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 
ha augmentat un 62%, i ha passat de les 67 que hi havia l’any 2011 a 
les 107 que s’hi dediquen actualment. 
Actualment, a la comarca hi ha 65 negocis que treballen en la 
producció, 51 dels quals ho fan amb vegetals i 14, amb ramaderia. A 
més, hi ha 22 negocis centrats en la comercialització i 50 en 
l’elaboració de productes ecològics, alguns dels quals també es 
dediquen a la producció. 
Un dels motius principals de l’increment del nombre d’empreses 
ecològiques es deu al creixement de la demanda d’aquests 
productes, tant a Catalunya com a fora, ja que la meitat de les 
vendes són a la resta de l’Estat o a l’estranger. un dels motius de 
l’increment també són les subvencions que s’atorguen a agricultors i 
ramaders per produir d’una manera ecològica.  
 

 


