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10/03/2017 Contrapunt  
PARETS OBRE UNA NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA 

CONTRACTACIÓ 

 

Aquesta setmana s’ha presentat la sisena convocatòria d’ajuts a la 
contractació, que tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les 
persones i la competitivitat de les empreses, així com fomentar 
l’ocupació estable i de qualitat de les persones aturad
Servei Local d’Ocupació. 

L’acció, impulsada per l’Ajuntament a través del Consell Industrial, 
va néixer l’any 2012 i, des de la seva posada en marxa ha formalitzat 
411 contractes, dels quals 111 van ser durant el 2016
De fet, des del 2012 el consistori ha incrementat anualment la 
partida econòmica que hi ha destinat, dels 40.000 euros inicials als 
90.000 euros d’aquest exercici. En l’acte de presentació d’aquesta 
nova convocatòria, l’alcalde, Sergi Mingote, explicava com ha 
evolucionat l’atur a Parets els darrers 5 anys, gràcies, en part, als 
ajuts a la contractació. “L’any 2012 Parets tenia 1.635 persones 
aturades i un atur del 19%, mentre que actualment hi ha 1.069 
persones sense feina, que és el 12,10% d’atur”, deia

 
10/03/2017 Contrapunt 
LES EMPRESES BELCAN I MARKWINS PREPAREN L’ARRIBADA A 

MONTORNÈS 

 

D’una banda, l’empresa dedicada a la fabricació i distribuci
brioxeria i rebosteria industrial Belcan es troba en plena construcció 
de les noves instal·lacions situades al carrer Can Bosquerons de 
Montornès, on preveu començar el trasllat cap al mes d’agost. 
Segons fonts de l’empresa, “la demanda de producció i
creixement experimentat en els últims anys ens exigeixen noves 
instal·lacions i més espai dedicat a la producció, al magatzem, a 
l’oficina i per al personal, en general”, apunten
Belcan ha triat Montornès, entre altres factors perquè disposa 
“d’una ubicació idònia comunicada per carreteres, autovia i de fàcil 
accés”. Actualment Belcan compta amb una plantilla de més de 50 
treballadors dividits en diverses línies de producció i, pel que fa a la 
nova fàbrica, “estudiarem la necessitat de contractació i 
de l’equip de treball en funció de la demanda del mercat”, expliquen 
fonts de l’empresa
 
Per la seva part, la distribuïdora nord
perfumeria i cosmètica Markwins International també està 
construint la nova planta al polígon el Congost de Montornès, on 
traslladarà l’activitat que ara fa a Gurb (Osona). El trasllat a unes 
instal·lacions d’uns 9.500 metres quadrats, respon a la necessitat de 
guanyar espai per afrontar el creixement de l’activitat prevista per 
als propers anys. Des de la nova seu a Montornès, l’empresa farà 
activitats d’emmagatzematge, manipulat, logística i distribució dels 
seus productes. 
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02/03/2017 Contrapunt 
MARTORELLES LOGISTIC PARK, A PUNT D’ENTRAR EN 

FUNCIONAMENT 

 

Les naus de Martorelles Logistic Park, la plataforma logística 
promoguda pel grup inversor Segro sobre els terrenys de l’antiga 
Domar-News Pol al polígon Can Roca de Martorelles, estan a punt 
d’entrar en funcionament. Actualment està enllest
instal·lació, que podria començar a rebre activitat les pròximes 
setmanes. 

Amb el nou parc logístic, Segro preveu cobrir bona part de les 
necessitats de sòl logístic del primer cinturó industrial de Barcelona. 
A més, la companyia ha indicat que aquest parc logístic serà el 
model a seguir per les futures inversions a Barcelona i Madrid. La 
instal·lació de Segro va suposar l’any passat un ingrés de 900.000 
euros a les arques municipals.
 
L’aïllament tèrmic, l’aprofitament de la il·luminació natural, el 
sistema de control de les lluminàries i la
d’altres, donen a l’edifici d’oficines la classificació energètica A. El 
confort tèrmic del centre també s’ha modelat per evitar
infiltracions no desitjades, i disposa d’un sistema de gestió que 
controla automàticament aspectes com la temperatura o l’encesa de 
llums per optimitzar
 
Segro també ha donat especial importància a la
l’edifici, i per això ha dotat la instal·lació d’un sistema
d’aigua de pluja que l’emmagatzemarà en un dipòsit de
i la reaprofitarà en les descàrregues dels banys. A més,
reservat un 4% de les places d’aparcament per a vehicles
amb punts de càrrega, i es limitarà el reg dels espais 
enjardinats. L’estalvi d’emissions calculat per
l’entorn del 40%. 

 
03/03/2017 Contrapunt 
NOMÉS EL 19% DELS NOUS CÀRRECS DIRECTIUS A LA COMARCA SÓN 
DONES 
Segons l’estudi de contractes per ocupacions elaborat 
per l’Observatori del Consell Comarcal, del total de contractes 
formalitzats el 2015 al Vallès Oriental com a directors i gerents
80,83% van ser per a homes, mentre que el 19,17% van ser per a 
dones. Les dades demostren, un cop més, la desigualtat entre 
gèneres en l’àmbit professional i, especialment, directiu.
Montse Bertran, responsable del taller i concessionari Molletauto i 
amb 30 persones a càrrec, la majoria homes, assegura que 
“socialment encara es tendeix a assignar a la dona un paper 
secundari”, i recorda que sovint les dones han de fer unes 
determinades “eleccions entre conciliació familiar i carrera 
professional que sovint els homes no fan”
 
“És una herència social, ens han ensenyat que la dona ha de tenir un 
rol determinat”, assegura Gemma Busquets, directora d
a Mollet de Mútua Intercomarcal, amb 12 treballadors. De la 
mateixa opinió són Claudia Voicu i Marta Llobet, sòcies d’Institute 
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BCN Esthetics, amb un equip de 17 persones, la majoria dones, 
dedicades a la distribució internacional de producte
 
“Arrosseguem uns rols que hem viscut a casa i a l’entorn”, 
asseguren. De fet, la història dels rols de gènere encara pesa molt, 
“tot i que els darrers 30 o 40 anys ja hi ha hagut canvis molt 
significatius”, diu Busquets, qui alhora es mostra
futur. 
 
Bertran, en canvi, considera que “els canvis són lents i han de passar 
molts anys perquè canviïn les tendències”, mentre que Llobet 
considera que és una qüestió generacional: “cada vegada els homes 
tenen més trets femenins i les dones més masculins, els rols 
tendeixen a equilibrar-se”. En aquest sentit aposta per reforçar les 
lleis que garanteixin la igualtat, com la conciliació i l’equiparació dels 
permisos de paternitat i maternitat
 

 
10/02/2017 el 9nou.cat 
SANDVIK CREARÀ UN CENTRE D’R+D A MARTORELLES

 
La multinacional sueca Sandvik construirà un centre de recerca i 
desenvolupament a la fàbrica de Martorelles. El potencial d’aquest 
centre productiu i la proximitat a centres d’investigació de 
referència han estat claus per atraure aquesta inversió
El grup suec Sandvik traslladarà la seu de recerca de la seva divisió 
de metalls durs a Martorelles, des de la ciutat britànica de Coventry, 
on es feia fins ara aquesta activitat. La multinacional ha comunicat 
que invertirà 2,1 milions d’euros per construir un 
laboratori i oficines de 500 metres quadrats a tocar de l’actual 
implantació industrial del polígon de Can Roca.

L’empresa apunta que la planta de Martorelles reuneix les millors 
condicions per acollir aquesta activitat. És la fàbrica més gran
divisió de metalls de tall i eines de la multinacional i, a més disposa 
de centres de recerca de referència, en especial la Universitat 
Politècnica de Catalunya, a prop. 

La nova implantació suposarà la creació de 13 llocs de treball per al 
centre de recerca i dos més per al desenvolupament dels productes. 
Es preveu que el laboratori estarà en condicions de ser operatiu a 
partir de l’estiu. 
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