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16/09/2017 Contrapunt

Els vuit municipis del Baix Vallès
guanyen 3.771 treballadors en un
any
Durant el segon trimestre d’enguany el Baix Vallès ha guanyat 3.771
llocs de treball. De fet, els assalariats han augmentat en 3.815
persones respecte al mateix període de 2016, de manera que s’ha
passat
de
30.272
assalariats
a
34.087
(+12,6%).
Al conjunt del
el Vallès Oriental l’increment de treballadors ha estat
del 4,7%. Els assalariats han crescut en 6.339 (+6%) i els autònoms
ho han fet en 41 (+0,1%). En total, segons dades del Consell
Comarcal sobre l’evolució de l’estructura productiva durant el segon
trimestre de 2017, els llocs de treball
all localitzats a la comarca són
140.821, amb 111.209 assalariats i 29.612 autònoms.

28/09/2017 Els 9Nou

Els industrials del Baix Vallès
dediquen l’Assemblea
ssemblea anual a la
responsabilitat corporativa
L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès ha celebrat aquest dijous la
seva assemblea anual a l’auditori de l’Hospital de Mollet. La trobada
ha
permès
als
membres
d’aquesta
organització
empresarial familiaritzar-se
se amb la responsabilitat
social
corporativa i els avantatges que ofereix a les companyies
companyie que la
practiquen.
Durant la jornada, Jordi Cardoner el president de la Fundació El
Roure del Vallès, l’obra social de la Fundació Sanitària Mollet, i
vicepresident primer del Futbol Club Barcelona,
Barcelona s’ha referit a la
responsabilitat social que poden tenirr les institucions, amb exemples
sobre les possibilitats d’impacte positiu en la societat, tant en
l’àmbit territorial més proper com en l’internacional.
Els participants han donat una part de la recaptació del dinar que ha
acompanyat l’assemblea per a un projecte de l’obra social El Roure
del Vallès al Senegal.. Aquesta entitat actua en àmbits d’integració
social, atenció a la dependència, la promoció de la salut i el
voluntariat.

25/08/2017 El 9nou

Idilia centralitzarà la producció de Cola
Cao i Nocilla a Parets a partir de 2018
La multinacional catalana ultima les obres d’ampliació del complex
industrial de Parets abans de deixar inoperatives les instal·lacions
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que té a Montmeló.
La construcció de la nova planta d’Idilia Foods al complex industrial
industr
de Parets avança segons els terminis previstos i això implica que,
l’any que ve, tota la producció de Cola Cao, Nocilla, Paladín i Mesura
estarà centralitzada en una única fàbrica. El grup inverteix 15 milions
d’euros en aquest projecte, que suposa augmentar
aug
la superfície
construïda a Parets, on fins ara es fabricava el Cola Cao i Paladín, en
11.000 metres quadrats.
El resultat de la inversió serà un nou gran complex productiu de
30.000 metres quadrats. L’interès de la companyia és guanyar
capacitat productiva,
ductiva, introduir millores en matèria d’eficiència
energètica i logística i disposar d’un nou centre d’R+D.
En el nou centre hi treballaran 150 persones. Al centenar de
treballadors que ja operen a la planta de Parets s’hi afegiran el mig
centenar que actualment
ualment hi ha a la planta de Montmeló, que és
l’encarregada de l’elaboració de les marques de crema de cacau
Nocilla i de l’edulcorant Mesura.

24/07/2017 revistadelvalles.es

Las obras de ampliación de la C-17
entre Granollers y Parets empezarán en
2018 y costarán 35 millones de euros
El consejero de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull,
Rull ha presentado
hoy, conjuntamente con los alcaldes de cinco municipios del Vallès
Oriental, un conjunto de actuaciones que el Gobierno ejecutará
entre el 2018 y en 2019 con el objetivo de mejorar la capacidad y
la accesibilidad de la C-17. Estas medidas, consensuadas con el
territorio, conllevan una inversión estimada en 35 millones de
euros. En el acto, que se ha desarrollado en Parets del Vallés, han
participado los alcaldes de Granollers, Josep Mayoral; Lliçà d’Amunt,
Ignacio Simón, Parets del Vallès, Sergi
ergi Mingote; Lliçà de Vall, Xavier
Serrate; y Montmeló, Antoni Guil.

