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Telefónica finalitza el desplegament de fibra 
òptica al polígon Can Roca  

L'Ajuntament de Martorelles valora l'increment de connectivitat que tindran les 
empreses del polígon a preus més competitius 

Dimarts, 2.2.2016  

La companyia Telefónica ha finalitzat el desplegament de fibra òptica al polígon 
Can Roca de Martorelles aquest mes de gener. A partir d'ara les empreses del 
polígon poden sol·licitar el servei de fibra òptica a diferents operadors, 
concretament Telefónica o Adamo (operadora de telecomunicacions que va 
cablejar el polígon l'any passat).  

 

 

 

Des del consistori s’ha treballat per facilitar la instal·lació de fibra al polígon i 
incrementar així les possibles solucions pel que fa a la connectivitat de les 
empreses a l'alta velocitat a preus més competitius. 
 
Aquest desplegament, segons l'Ajuntament de Martorelles, fa que el polígon 
Can Roca estigui a l’avantguarda pel que fa a les telecomunicacions i, per tant, 
ajuda a fer les empreses existents més competitives i fomentar l’arribada de 
noves.   

 

 



La contractació creix a Mollet un 46,7%  

Durant el quart trimestre de 2015, es van formalitzar 1.699 contractes més que 
el mateix període de l'any passat 

Dimarts, 2.2.2016.  

La contractació a Mollet continua a l'alça. Durant l’últim trimestre de 2015 a la 
ciutat es van formalitzar 5.334 contractes, 1.699 més que durant el 4t trimestre 
de 2014 (+46,7%).  

 

 

 

Segons les dades de l'Observatori del Vallès Oriental, respecte al trimestre 
anterior, la contractació formalitzada ha crescut en un 20,7% amb un total de 
915 contractes més. 
 
Amb tot, la dada negativa és que la majoria dels nous contractes són 
temporals. Així, pel que fa a la tipologia de contractes, la contractació temporal 
representa el 93,8% del total de les registrades durant aquest trimestre, 5.005 
contractes en total. La contractació indefinida representa el 6,2%, amb 329 
contractes formalitzats. 
 
Aquestes dades situen Mollet com un dels grans municipis del Vallès Oriental 
on més ha crescut la contactació, només per darrera de la Garriga on el 
nombre de contractes respecte a l'any passat s'ha incrementat un 53,1%. A 
Granollers, es van registrar 8.108 contractes, un 34% més que l'últim trimestre 
de 2014. 
 
Pel que fa al Baix Vallès, la contractació s'ha comportat de manera desigual. 
Mentre a Mollet, la Llagosta (+11,7%), Montmeló (+2%), Sant Fost de 
Campsentelles (+4,4%) i Santa Maria de Martorelles (+100%) el nombre de 
contractes ha augmentat, a la resta de municipis ha estat negativa: Martorelles 
(-46,5%), Montornès (-30,4%) i Parets (-6%).  

 

 



Inkemia posa en marxa la seva filial als Estats 
Units  

La nova societat estarà dedicada a la química verda industrial 

Dimecres, 3.2.2016.  

El grup d'empreses d'alta tecnologia InKemia IUCT, amb seu a Mollet, posa en 
marxa una nova filial als Estats Units especialitzada en tecnologies de l'àmbit 
de la Química Verda Industrial. A més, InKemia ha guanyat dos 
projectes de R+D en programes Regionals Europeus FEDER, que representen 
uns ingressos d'uns 150.000 euros.  

 

 

 

El Consell d’Administració del grup ha aprovat la creació d’una nova societat, 
InKemia GC, dependent de IUCT Empren, la divisió d’empreses participades 
del grup. 
 
Amb el naixement d’aquesta societat, que té la seva activitat situada als Estats 
Units, es tancarà el Pla estratègic d’internacionalització marcat en l’última 
ampliació de capital de l’any 2014, en què es proposava la prospecció i posada 
en marxa d’una filial del grup als Estats Units. 
 
La filial, segons els responsables, representa “una segmentació tecnològica 
d’activitat, ja que estarà especialitzada en l’explotació industrial i comercial de 
les patents i know how d’InKemia, en el camp de la química verda 
desenvolupats per la divisió del coneixement del grup, IUCT”. 
 
El negoci començarà amb l’explotació de la tecnologia de dissolvents 
industrials verds. Inkemia GC serà una societat participada al 100% per IUCT 
Emprén en la seva constitució però té com a objectiu dur a terme ampliacions 
de capital amb socis locals, financers o industrials. 
Per a la nova filial, s’ha incorporat a InKemia GC com a president del Consell 
Científic el Dr. Paul Anastas, conegut com el pare de la química verda. 
 



Projectes de recerca 
D’altra banda, InKemia IUCT Group ha guanyat dos concursos públics a les 
comunitats autònomes de Madrid i Catalunya en el marc de programes de 
finançament europeu. El projecte madrileny, amb una durada de vuit mesos, té 
per objectiu generar un suport per a la recuperació del cartílag en les afeccione 
osteoartrítiques. 
 
Per la seva part, el projecte concedit per la Generalitat de Catalunya té com a 
objecte la recerca en nous fàrmacs, que, entre altres, ajudin a prevenir el rebuig 
d’òrgans transplantats, a tractar malalties autoinmunes com l’esclerosi múltiple i 
malalties de tipus inflamatori com l’asma al·lèrgica. 
 
El conjunt dels dos projectes suposaran uns ingressos de 147.431,86 euros.  

 

Es crea un servei psicològic per a malalts de 
càncer al Baix Vallès  

Atendrà a l’hospital i al domicili malalts en fase terminal. 

 

D’esquerra a dreta, M. Àngels Ayra, Joan Solà i 

Savina Molina durant la presentació d’aquest dijous 

 

L’Aecc-Catalunya contra el Càncer de Barcelona oferirà aquest any un nou 
servei psicològic integral per a malalts terminals i les seves famílies que cobrirà 
tota la zona del Baix Vallès. 

 



El servei s’ha creat gràcies a dos convenis, un amb la Fundació Sanitària 
Mollet, per dur a terme l’atenció psicològica a l’Hospital i un altre amb el Servei 
d’Atenció Primària (SAP) del Vallès Oriental per a l’atenció a domicili. L’Aecc-
Catalunya contra el Càncer ja presta serveis similars en altres hospitals com el 
de la Vall d’Hebron de Barcelona. 
 
“Des de l’associació estem molt conscienciats amb aquest tema i estem 
convençuts que en les cures pal·liatives és tan important l’atenció física com 
l’atenció psicològica. Són moments molt durs per als pacients i les seves 
famílies, on el nostre objectiu és minimitzar o, com a mínim, canalitzar l’impacte 
psicològic que la proximitat de la mort pot generar”, explica M. Àngels Ayra, 
directora de Relacions Institucionals de l’Aecc-Catalunya contra el Càncer, que 
va assistir a l’acte de presentació aquest dijous a la tarda a l’Hospital 
Sociosanitari de Mollet.  
 
També hi van assistir la directora del Servei d’Atenció Primària del Vallès 
Oriental de l’Institut Català de la Salut, Sabina Molina; el director de l’àrea de 
Dependència i Sociosanitària i coordinador PADES (Programa d’Atenció 
Domiciliària i Equips de Suport) de la Fundació Sanitària Mollet, Joan Solà i la 
regidora de Salut de Mollet, Anna Maria Díaz 
 
L’Hospital Sociosanitari dóna servei a una població de 150.000 habitants de 
Mollet, Sant Fost, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Parets, la Llagosta, 
Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Caldes i Sant Feliu. 

 


